Este livro reúne cinco textos teatrais infantis da atriz e dramaturga Alexandra
Golik: Medindo Medão, Coquetel de Fadas, Viralatas, Os 3 Mosqueteiros e
História do Brasil. Obras que se incluem em um processo mais amplo de
reflexão sobre o teatro para crianças realizado pela Companhia Viradalata.
O grupo teatral paulistano é responsável pela criação de espetáculos
memoráveis, aplaudidos pelo público e pela crítica, tendo completado em
2020, 15 anos de trajetória.
A ideia deste livro veio da vontade de compartilhar a delícia da leitura de um
texto dramático propiciando momentos de extrema criatividade e magia,
além é claro de salvaguardar a memória dramatúrgica de uma companhia de
extrema importância no cenário nacional.
Nas indicações de ação são produzidas imagens mentais nas quais o leitor
cria fantasia, se emociona e vive a história intensamente, à sua maneira. Ele
direciona o pensamento do espectador de acordo com a própria visão e
interpretação de determinada situação.
Alexandra Golik escreve para o teatro, o que significa que o caráter textual
de sua obra evoca a dramatização das falas através do gesto, dos diálogos,
dos cenários, etc., isto é, sugere a base de seu trabalho: o teatro físico e a
comicidade.
Michelle Gabriel

medinho medão
Medinho Medão conta a história de Rafa, que como muitos meninos
urbanos, sofre com a ausência de seus pais, que trabalham muito e estão
sempre super ocupados. O mundo de Rafa é povoado por medos: de
elevador, de formiga, de cair da cama, de barata, de barulho, de ficar
sozinho, do escuro, do fundo, do fogo, do frio, da professora de matemática,
de monstro e de minhoca. Num dia em que todo mundo esquece de buscá-lo
na escola, em sua solitária espera, Rafa cai no sono; seu sonho o leva para
um lugar diferente, onde começa a entender que ter medo não é uma
vergonha e acabar com ele pode ser um desafio, além de muito divertido.
Com uma estrutura dramática ágil e bem humorada, o texto fala dos muitos
medos que habitam o mundo das crianças. Medinho Medão propõe uma
interação frenética entre os diversos personagens que compõem a trama: o
menino, a mãe, o pai, a irmã, a empregada, o amigo e o estranho.
O espetáculo é construído a partir do jogo entre os dois únicos atores da
peça. A precisão das ações físicas, da trilha sonora e dos figurinos e
adereços acentuam o caráter versátil e comunicativo do texto. Duas músicas
foram compostas originalmente para o espetáculo. A teatralidade desses
recursos formais permite explorar com profundidade o potencial expressivo
de cada ator e de cada elemento cênico, criando um espetáculo vigoroso,
comunicativo e sensível.

Texto e direção: Alexandra Golik
Elenco: Diego Rodda e Marco Barretho
Crítica: : 5 estrelas no Guia da Folha / 3 estrelas na Revista Veja SP

CENA I
Abertura. Música. Rafa e Giba cantam e dançam. Super hiper animados.
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Eu tenho medo de formiga e de escuro,
Eu tenho medo de barata e de barulho,
Eu tenho medo de minhoca e de avião,
Eu tenho medo do fogo e do trovão,
Eu tenho medo do fundo do poço,
Eu tenho medo da moça e do moço,
Eu tenho medo de ficar sozinho,
Eu tenho medo até de passarinho,
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Eu tenho medo de areia movediça,
Eu tenho medo do Juca e da Ciça,
Eu tenho medo de altura e compromisso,
Eu tenho medo disso não ser mais isso,
Eu tenho medo de perder o meu caminho,
Eu tenho medo de cachorro sem focinho,
Eu tenho medo de sentir a sua falta,
Eu tenho medo de risada muito alta,
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Eu tenho medo de entrar no elevador,
Eu tenho medo da cara do doutor,
Eu tenho medo de peixe com espinho,
Eu tenho medo de trato sem carinho,
Eu tenho medo que meu pai vá embora,
Eu tenho medo ontem, hoje e agora,
Eu tenho medo de macaco e de mosquito,
Eu tenho medo e por isso que eu grito,
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...

Giba – Rafa, eu cansei muito. Eu vou pra casa da minha vó, porque ela fez bolo de chocolate. Tchau. (Sai da cena)
Rafa – Tchau! Guarda um pedaço pra mim.
Giba – (Dê fora da cena) Não.
Rafa - (Sozinho, no centro do palco, dá esse depoimento antes de ir dormir) Minha mãe
disse que um dia uma mulher ficou presa no elevador, muito tempo. Daí o bombeiro veio
e tirou ela. Minha irmã disse que ela tava toda mole, cheirando mal. Eu não vi. Não
deixam criança ver... Mas eu sei o que aconteceu. É que ela é gordona e deu muito pum
e o elevador é pequeno e ficou com muito pum junto. Foi isso, eu acho. Às vezes a gente
encontra com ela no elevador e às vezes eu sempre olho pra minha irmã e rio. Eu tenho
medo de encontrar com ela no elevador porque minha mãe me belisca quando às vezes
eu rio. Minha irmã é mais velha. Fica toda hora querendo mandar em mim, toda hora, toda
hora! O que eu queria mesmo é que meu pai brincasse comigo, aí eu não precisava ter
medo de subir de elevador sozinho, porque se meu pai tivesse comigo, eu não tava
sozinho, porque ele tava comigo! Minha mãe disse que meu pai trabalha muito. Às vezes
eu sonho que ele não gosta muito da gente, tem outra família mais legal... Aí eu tenho
muito medo que ele não volte pra casa, nunca mais, aí eu fico bem quietinho e abraço o
Chicó, meu cachorro de pelúcia que é o meu melhor amigo e só ele sabe que depois que
eu tenho muito medo, eu choro, e depois que eu choro, eu durmo, e depois que eu durmo,
meu medo passa.
(Rafa sai da cena)

CENA II
(Mãe acordando o filho. Música de despertar. Ela é super rápida, animada)
Mãe – (Roupa de mãe que vai sair. Peruca chanel) Rafa, acorda. Já está super tarde,
filhinho! O café da manhã tá prontinho. E vê se come os cereais. É pra ficar forte!
Vitaminado! Mamãe tá super atrasada. Sua irmã vai te levar na escola hoje. Tenho um
compromisso muito importante, paciente novo! Tchau, filhote. A gente se fala mais tarde.
(Sai e volta) Ah! Tenho uma coisa bem séria pra te dizer: Mamãe não tem mais celular.
Porque? Porque mamãe agora é chic. Eu sei. É difícil ficar sem celular, filho, pra mamãe
também... Mas vai passar! Isso vai passar! Obedece a sua irmã, hein?
(Mãe sai de cena. Rafa levanta da cama. Cara de maior sono. Música tipo desenho
animado para ele se vestir. A música pontua toda a ação. Bem desenho animado. Tudo
sai do cenário: o milk-shake que toma e os cereais matinais que come. De repente, sua
irmã– que antes era a mãe - entra toda estabanada, falando alto.)
Neuzinha – (Ela é a típica adolescente, com roupas típicas de adolescente. Seu cabelo
é uma peruca de cabelo comprido) Meu, eu não acredito. Ai, sobrou pra mim! De novo! A
mamãe mandou eu te levar na escola! Ai meu, vamos logo, precisamos chegar antes do
primeiro sinal! Tenho certeza de que o Afonsinho vai estar lá. Ai, ele é muito gato! (Rafa
não entende nada) O Afonsinho! Ele é irmão daquele seu amigo medroso, fracote, oooo...
Rafa – O Giba.

Neuzinha – Não! O Afonsinho! (Faz um coração com as mãos) Cê acha que eu tô bem?
Tenho medo de que ele ache que eu tô com cara de sono, meio remelenta!
Rafa – Mas você tá bem remelenta, ó! (Mostra uma remelona) Eca!!!
Neuzinha – Me dá aqui essa remela! Devolve! (Checando-se) Eu sei que eu tô com uma
cara assim, meio amassada. Mas é que eu preciso estar assim meio desarrumada, cê
entende? Por exemplo, eu não posso estar assim, super bem vestida, tem de ser uma
coisa assim, meio “mal vestida, meio bem vestida”, cê tá entendendo?
Rafa – Ah-ham. (Faz barulho do milk shake. Ela tira o milk shake dele e dá o prato de
cereais)
Neuzinha – Ta aqui seu café da manhã. Se eu estiver muito arrumada ele vai ficar
achando que eu me arrumei pra ele ver que eu estava toda arrumada, cê tá entendendo?
Rafa - Ah-ham. (Continua comendo os cereais)
Neuzinha – É assim: por exemplo, se eu colocar essa blusa e estiver com uma calça que
combina, eu vou estar super combinando. Por quê? Porque combina. Agora, se eu tiver
com essa blusa e a calça não combinar muito, eu vou estar meio combinando e meio
descombinando. Por quê? Porque não combina muito, mas combina mais ou menos, cê
tá entendendo?
Rafa - Ah-ham. (Tira os cereais)
Neuzinha – Ai, como cê é trouxa! Eu tô explicando que uma coisa combina com uma
coisa e outra coisa não combina com outra coisa e você diz que não tá entendendo coisa
nenhuma? Meu! Se toca! O que eu tô te explicando é “óvio”!
Rafa – “Óbvio”?
Neuzinha – (Passos para um lado) Ó-vi-ô! Ó-vê-vê-vi-vi-vi-ô-ô-ô!
Rafa - (Passos para o outro lado) Óbvio! Ó-bê-bê-vi-vi-vi-ô-ô-ô!
Neuzinha – (Passos para um lado) Ó-vê-vê-vi-vi-vi-ô-ô-ô!
Rafa – (Passos para o outro lado) Ó-bê-bê-vi-vi-vi-ô-ô-ô!
Neuzinha – Tá!
Rafa - (Colocando a mochila nas costas) Olha, eu acho que o irmão do Giba não vai lá
hoje. Eu nem vi mais o Giba... Faz uns três dias que o Giba não vai à aula.
Neuzinha – Nossa, como assim? Por quê? (Fazendo o símbolo com a mão) Hashtag
desespero.

Rafa – Não sei, ué. Ele não foi mais. Só isso.
Neuzinha - Mas se o Giba não vai na aula, como que eu posso ver o irmão dele, o
Afonsinho?
Rafa – Ué, não sei. Ó! Tô pronto. Vamos! (Sai de cena)
Neuzinha – Será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele tá doente?
Rafa – (Dê fora de cena) Sei lá, Neuzinha! Vamos logo!
Neuzinha – (Sozinha para o público) Meu, se o Giba não vai mais na aula, como é que
eu posso ver o irmão dele, o Afonsinho!?
Rafa – (Dê fora de cena) Anda, Neuzinha! O elevador já chegou!
Neuzinha – Espera Rafa, espera, meu. Cê acha que eu to bem? Que eu tô, tipo,
arrumada, desarrumada, direito?
Rafa - Cê tá linda! (Neuzinha se arruma e se desarruma)
Neuzinha – Para, Sério?
Rafa – (Lá de fora) É claro! Que não...
Neuzinha – Meu, cê é trouxa. Cê é tipo, super, hiper, mega, blaster trouxa. Rafa, cê vai
vê! Eu vou contar tudo pra mamãe! Porque a mamãe, além de ser minha mãe, é minha
psicóloga e minha amiga!

CENA III
(A empregada – mesma pessoa que faz o Rafa – super bem-humorada, faz uma
hilariante cena de limpar a casa. Coreografia dela com o aspirador. Entrada épica com o
Aspirador acoplado à roupa. A música é um repente.)
Esta casa tá imunda! Tá mais suja que tua... perna!
Judite - Pare, pare, pare, pare. (Falando com o público) Boa tarde! Mas que desanimo é
esse, minha gente? Vocês almoçaram hoje? Vamos fazer de conta que eu acabei de
entrar, e quando eu falar boa tarde eu quero bastante energia, pode ser? (Se vira no
palco, como se tivesse acabado de entrar) Boa tarde! Olha, que público espontâneo!
Deixa eu me apresentar pra vocês. Meu nome é Judite Genésio Gertrude de Jericó. Mas
pode me chamar só de Judite mesmo. Eu trabalho nessa casa há muitos, mas muitos
anos. Desde que Rafa era mais pequenininho e Neusinha era mais pequenininha. E essa
casa já mudou tanto, mas tanto, que a única coisa que não muda é pó, poeira e sujeira.
Pó, poeira e sujeira. Pó, poeira e sujeira. Pó, poeira e sujeira. E é por isso que eu digo:
Essa casa tá imunda, tá mais suja que sua... perna!

Eu tenho um grande inimigo! Que vai se ver comigo!
Pó e sujeira pro castigo! É por isso que eu digo:
Pega o pano e o paninho, pega o balde e o rodinho,
Pega a bucha, espanador, esfregão, aspirador!
Meu negócio é limpar!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
Meu negócio é limpar!
Pega o álcool, detergente, sai da frente, minha gente,
Pega logo a piaçava que a sujeira não se acaba!
Meu negócio é limpar!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
Meu negócio é limpar!
(O pai abre a janela, batendo na cabeça de Judite, que desmaia)
Aderbal – (O pai aparece de terno e gravata. É o mesmo ator que faz a mãe e a
Neuzinha) O Judite! Judite! (Vai se aproximando até dar tapinhas na Judite, que desperta
em um susto)
Aderbal e Judite - (Juntos) Frescura.
Judite – Ai! Ô seu Aderbal, que susto! Quer me matar de susto é?! O senhor dá medo
viu? Parece assombração! Chega assim de repente, sem avisar nem nada! Pra quê que
o senhor tá gritando tanto!? Senhor tá doido? Tá maluco? Desmiolou? (Falando convicta
para si mesma, dá um susto no pai) Eu sabia que prejudicava, aquele tal de “parelinho”...
Aderbal – Que “parelinho”, Judite?
Judite – Aquele que o senhor usa toda hora pra falar com os outros! Iphone, Ipad, Ipod,
ai pede, mas não pode. Affe. Ai de mim, meu negócio é aipim.
Aderbal – (Respirando fundo, voltando a si) Sei, sei... Judite, onde está Dona Maria
Ercilha?
Judite – A D. Maria Ercilha?
Aderbal – Sim, a D. Maria Ercilha! (Cada vez mais irritado)
Judite – A D. Maria Ercilha?
Aderbal – Sim, a D. Maria Ercilha! (Mais irritado)
Judite – A D. Maria Ercilha?
Aderbal – Sim, a D. Maria Ercilha! (Mais irritado)

Judite – Sei não... Hoje cedo quando eu cheguei ela já não tava mais. Aliás, não tinha era
ninguém nessa casa. (Batendo o aspirador na cabeça do pai) Só tinha pó, poeira e
sujeira. Pó, poeira e sujeira. Pó, poeira e sujeira.
Aderbal – Judite! E a Neuzinha?
Judite – A Neuzinha?
Aderbal – Sim, a Neuzinha! (Mais irritado)
Judite – A Neuzinha?
Aderbal – Sim, a Neuzinha! (Mais irritado)
Judite – A Neuzinha?
Aderbal – Sim, a Neuzinha! (Mais irritado)
Judite - Sei não...
Aderbal – Mas a Neuzinha saiu de casa tão cedo?! Pra quê?! Ela só quer, só pensa em
namorar, de manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando e sonhando acordada!
Judite – (Reflexiva) Engraçado...Já ouvi isso antes.
Aderbal – Judite, venha cá.
Judite - Pertinho?
Aderbal - É. (Judite dá um passo na direção de Aderbal) Mais!
Judite - Pertinho?
Aderbal - É. (Judite dá outro passo na direção de Aderbal) Mais! (Judite dá mais um
passo e eles se encaram) Bom, hoje vou trabalhar em casa. Não estou para ninguém.
(Andando para o lado e empurrando a Judite a cada adjetivo) Não quero ser interrompido,
importunado, apoquentado, aturdido, amolado, aborrecido, agastado, abespinhado,
amofinado. Você entendeu Judite? (Judite acaba caída no chão, com os pés pra cima)
Judite – “Tindi”. Pra não atrapalhar, né?
Aderbal – Isso, Judite! N’atrapalha não! (Sai de cena)
Judite – (Atrapalhando) Seu Aderbal?
Aderbal – (Ele se volta com cara de quem não apreciou, dá um rugido) Que é, Judite?
Judite - (Com medo) Nada.... (Assim que ele sai novamente) Seu Aderbal?

Aderbal – (Ele se volta com fúria, dá um rugido ainda maior) Que é, Judite?
Judite – Nada... (Repetem a cena sem dar uma única palavra, só a intenção. Ele sai)
Mania de querer falar difícil! Aturdido, atordoado, é um abestado, mesmo. E é por isso
que eu digo:
Não vou mais perder meu tempo! Essa gente eu não aguento!
O meu negócio é limpar!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
(Quando a música acaba, Judite se ajoelha)
Judite - (Falando com o público) Gente, eu tô decepcionada. Eu fiz uma coreografia aqui
pra vocês, e vocês me recebem assim? Vamos combinar uma coisa? Toda vez que eu me
ajoelhar, vocês podem aplaudir bem forte. (Após os aplausos, Judite sai mandando
beijinhos para a platéia)

CENA IV
Neuzinha - (Entra a Neuzinha toda esbaforida para o público. Música tema da Neuzinha)
Meu! Eu não encontrei o Afonsinho na escola! Sabe por quê? Porque ele não levou o
irmão dele na escola! Sabe por quê? Sei lá, meu, sei lá! Ai, e agora? O que eu faço?
Preciso encontrar o Afonsinho de qualquer jeito, ele é mó gato... Ah, ah! Meu! Claro! Já
sei! Vou até a casa dele! Eu sei onde ele mora, sabe por quê? Porque eu já fui lá uma vez
buscar o Rafa! Sabe por quê? Sei lá, meu, sei lá! (Como se estivesse se olhando no
espelho, preocupadíssima) Será que eu tô arrumada e desarrumada direito?
Voz Off – É claro...
Neuzinha - (Toda vaidosa) Ai para...
Voz Off - Que não!
Neuzinha – Meu, cê é trouxa, voz off, cê vai vê! Você é super, hiper, mega, blaster trouxa.
Eu vou contar tudo pra mamãe! Porque a mamãe, além de ser minha mãe, é minha
psicóloga e minha amiga! (Sai de cena)

CENA V
Rafa – (Esperando na porta da escola. Ninguém vem buscá-lo. Música tema do Rafa, um
pouco triste) Poxa! Já faz mó tempão que eu tô aqui esperando e ninguém aparece...
Droga, todo dia é a mesma coisa! Ninguém vem me buscar na hora certa! Poxa, custa
buscar na hora certa? Um dia acabo voltando pra casa sozinho! É isso mesmo! Não é
difícil voltar pra casa sozinho. Além do mais, eu já tô bem grandinho... Poxa, tô com fome,
tô com muita fome... Ah, tudo bem. Logo, logo eu chego em casa e almoço. (Resignado)
Droga, eu tô com medo de ficar aqui sozinho, esperando alguém que nunca chega.

(Senta no chão e adormece. Sobe a música. A luz muda totalmente. Agora o mundo é dos
sonhos, um mundo imaginário. Sonha que começa a caminhar sozinho por uma grande
floresta. A floresta é projetada no cenário. Faz barulho de tempestade e a luz pisca. Ele
corre e corre.) Pai, mãe, Neuzinha! (De repente, surgem vários olhos no cenário. Eles se
abrem, um por um... Cada vez que Rafa olha para um lado, leva um susto. Até que surge,
em cima do cenário, um sujeito muito esquisito, com uma roupa esquisita, um capacete
esquisito. Sedutor e um tanto mal).

CENA VI
Medox – (Efeito de eco) Ei, garoto, oto, oto, oto! Tá sozinho, inho, inho, inho?
Rafa – (Nervoso) Eu? Eu... Eu, não. Tô indo pra minha casa, ué.
Medox – Sei, mas...Tá sozinho?
Rafa – Minha mãe diz que a gente nunca tá sozinho. Tem sempre um anjo da guarda com
a gente.
Medox – Anjo da guarda? (Cai na gargalhada) Ah, hahaha, hehehe, hihihi, hohoho,
huhuhu. Ah garotinho, há muito tempo que eu não dava uma boa gargalhada de vogais.
Que mais a sua mãe diz pra você?
Rafa – Ela disse pra eu nunca falar com estranhos! E o senhor é bem estranho... Fui! (Vai
saindo, mas Medox o impede)
Medox – (Saindo de trás do cenário) Pera aí, garoto... Que pressa é essa? Onde você
vai?
Rafa – Olha moço, eu tenho que ir pra minha casa senão a minha mãe, o meu pai, a
minha irmã e a minha empregada vão achar que aconteceu alguma coisa comigo!
Medox – Nossa, que exército hein? Mas, me diz... me diz uma coisa. Com tanta gente na
sua casa, por que ninguém veio te buscar na escola?
Rafa – Não sei.
Medox – Esqueceram de você?
Rafa – Não sei.
Medox – Hummm... Será que eles gostam mesmo de você?
Rafa – Não sei. (Começa a chorar)
Medox – Aí fica difícil, hein. Oh baby, don’t cry. Ei, garoto, você quer um chocolate?
Rafa - Oba, quero sim!

Medox – Oba, vai ficar querendo. Sabe, eu estava aqui pensando... Afinal, pra que serve
uma cabeça desse tamanho, não é? Eu tenho uma ideia: por que a gente não vai até a
minha casa? Muito mais legal, mais divertido e seguro, do que ficar por ai, andando em
círculos sem saber aonde ir. Porque não sei não, to achando você meio perdido.
Rafa – É... Eu achava que era fácil chegar em casa, mas... de repente ficou mor difícil.
Medox - Mor?
Rafa - É, e eu também to telefonando em casa, e ninguém atende o telefone. É que eu
acho que não tem ninguém em casa, sabe? E o meu pai tá sempre trabalhando muito e
a minha mãe tá sempre num compromisso muito importante e a minha irmã... Bom, a
minha irmã...
Medox – O que é que tem a sua irmã?
Rafa – Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive
suspirando e sonhando acordada.
Medox – (Reflexivo) Engraçado, acho que já ouvi isso... (Mudando de assunto) Olha
garoto, acho melhor a gente parar de se perder por aí. Vamos até a minha casa... De lá a
gente telefona outra vez e eles vêm te buscar... Que tal?
Rafa – Mas eu sei o endereço da minha casa. O senhor poderia me levar até lá. Que tal?
Medox – Sabe o que é, eu tenho mais o que fazer, não vou ficar aqui de “conversê” com
você. Mas se você quiser ficar aqui sozinho, cê que sabe, né? Pode ser que eu demore
a voltar. E aí, rapaz, você vai acabar ficando mais sozinho. Mas, cê que sabe, né? Vai que
acontece alguma coisa. Vai que de repente me aparece um estranho... Mas cê que sabe,
né? Fui.
Rafa – É... Ei, moço? Eu vou com você. Pode ser muito perigoso ficar aqui sozinho. E eu
to morrendo de medo. (Pula no colo dele)
Medox – Ótimo. Tá seguro? (Rafa confirma) Ta legal? (Rafa confirma) Então, vamos.
(Viram-se para sair)
Rafa – (Desvira-se) Mas eu nem sei qual é o seu nome?
Medox – (Desvira-se) My name is Ox! Medox! Vamos! (Viram-se para sair)
Rafa – (Desvira-se) Mas o senhor nem sabe qual é o meu nome?
Medox – (Desvira-se, impaciente) Qual é o seu nome garoto?
Rafa – O meu nome é Rafa, toca aí. (Quando Medox vai tocar, ele desvia a mão,
simulando uma guitarra) Deixa que eu toco sozinho. (Cai na gargalhada) Eu inventei essa
agora, sozinho, ninguém me ajudou.

Medox – Agora? (Rafa confirma) Poxa, que original. Vamos! (Viram-se para sair)
Rafa - (Desvira-se) Mas o senhor nem sabe qual é o nome do meu cachorro?
Medox – (Desvira-se, impaciente) Qual é o nome do seu cachorro, garoto?
Rafa – Chicó.
Medox – (Tentando ser simpático) E qual é a raça dele?
Rafa – Ele é de pelúcia. (Medox cai na gargalhada, estendendo o braço) Igualzinho a sua
mão! (Rindo) Ai, chicó. (Aproxima o rosto da pelúcia) Ai, que chicó fedido.
Medox – Minha mão não é de pelúcia! Ela é feita de um tecido altamente tecnológico,
fofinho, felpudo e sustentável. Você tem cachorro de pelúcia, porque tem medinho de
cachorro de verdade?
Rafa – Eu não. A minha mãe. Ela tem medo que ele faça xixi e cocô no tapete persa.
Medox e Rafa – (Para o público, maliciosos) Mas se for de pelúcia... (Riem cúmplices)
Medox – Agora eu entendi. Então, vamos! (Vai cada um para uma direção) É por aqui,
garoto! (Medox sai)
Rafa - (Falando com o público) Mas e aí, vocês acham que eu devia ir com ele? Vou ou
não vou? Quer saber, eu fui. (Sai da cena)

CENA VII
(Chegam à casa de Medox, um local inóspito, sombrio. Efeitos de luz e som. Pode ter
efeito de luz negra também. Enfatizar olhos no cenário)
Rafa – Ei, Medox, posso ir ao banheiro?
Medox – Claro, garoto.... Fica à vontade! Faça de conta que a casa é sua... (Para o
público) Não é. Esse garoto tá morrendo de medo! Assim é que eu gosto! Ele tem medo
de tudo!
(Medox canta e dança o Hit do medo, interagindo com o público)
Ele tem medo de formiga e de escuro,
Ele tem medo de barata e de barulho,
Ele tem medo de minhoca e de avião,
Ele tem medo do fogo e do trovão,
Ele tem medo do fundo do poço,
Ele tem medo da moça e do moço,
Ele tem medo de ficar sozinho,

Ele tem medo até de passarinho,
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Ele tem medo de areia movediça,
Ele tem medo do Juca e da Ciça,
Ele tem medo de altura e compromisso,
Ele tem medo disso não ser mais isso,
Ele tem medo de perder o seu caminho,
Ele tem medo de cachorro sem focinho,
Ele tem medo de sentir sua falta,
Ele tem medo de risada muito alta,
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Ele tem medo de entrar no elevador,
Ele tem medo da cara do doutor,
Ele tem medo de peixe com espinho,
Ele tem medo de trato sem carinho,
Ele tem medo que seu pai vá embora,
Ele tem medo ontem, hoje e agora,
Ele tem medo de macaco e de mosquito,
Ele tem medo e por isso que eu grito,
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
(Medox sai da cena, entra Rafa que, apesar de um certo medo, começa a explorar o local.
A música pontua toda a exploração do local. Pouco a pouco, a curiosidade passa a tomar
o lugar do medo)
Rafa – (Falando com o público) Ué, ele sumiu. Pra onde ele foi? Medox? Medox? (Uma
orelha aparece. Rafa leva um susto. Um pé aparece. Rafa leva outro susto. Enormes
dentes afiados aparecem. Rafa leva um susto ainda maior. Apesar do medo, Rafa explora
o ambiente.)
(Medox tenta jogar uma bola super pesada na cabeça de Rafa, mas não consegue. Rafa
acha super divertido, como se Medox estivesse propondo uma brincadeira. Medox entra
na cena e corre atrás de Rafa, sem conseguir agarrá-lo. Rafa ri. O ambiente vai se
enchendo de fumaça. Em sua corrida, Rafa desvira os elementos do cenário. Envolto por
essa grande fumaça, Medox desaparece, substituído por uma projeção de Giba com
roupas de super-herói).

Rafa - (Surpreso com a projeção) Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! (As luzes piscam e GIba
aparece realmente ali, surpreendendo ainda mais Rafa) Nossa!

CENA VIII
Rafa – Giba?
Giba – Rafa?
Rafa – Giba? E aí, meu! Toca aqui! (Fazem um cumprimento personalizado) Vem cá, por
que você não foi mais na escola!?
Giba – Porque eu prefiro ficar aqui, na Terra do Nunca!
Rafa – Que Terra do Nunca?! Tá maluco?
Giba – Terra do Nunca, sim! Aqui a gente faz o que a gente quer: Nunca vai à escola,
nunca faz lição de casa, nunca escova os dentes, nunca toma banho, e nunca come
verduras e legumes refogados!
Rafa e Giba - (Juntos, demonstram nojo) Blect.
Rafa – Nossa, Giba. Como você tá diferente...
Giba – É que antes eu era mó medroso, mó fracote! Agora não tenho mais medo de nada!
Rafa – Como assim?
Giba – É simples. É que eu achei a minha Lâmpada Maravilhosa!
Rafa – Ah, é...?
Giba - Você também já achou a sua.
Rafa – (Surpreso) Achei!? Onde ela tá?
Giba – Sei lá. A minha eu achei num sonho.
Rafa – E a minha? Onde eu achei?
Giba – Sei lá onde que cê achou a sua, Rafa!
Rafa – Onde ela tá?
Giba – Não dá pra ver, é invisível. Tem gente que acha dentro de uma lembrança, tem
gente que acha atrás do armário, outros acham num pensamento, outros numa risada...
Rafa – Mas se não dá pra ver, como eu vou saber não perder?

Giba – Fica esperto e não deixa ela ir embora, ué!
Rafa – Mas...
Giba - Depois que a gente acha a Lâmpada Maravilhosa, fica mó fácil esse negócio de
ter ou não ter medo.
Rafa – Ah, é?
Giba – É. Porque, pensa, a gente não tem medo de um monte de coisas?
Rafa – Tem.
Giba – E quando a gente tem medo de alguma coisa, todo mundo não fica dizendo que
isso é bobagem, que não precisa ter medo dessa coisa!
Rafa – Fica.
Giba – Se a gente diz que tem medo de briga da nossa mãe com nosso pai e do nosso
pai com a nossa mãe, todo mundo diz que não precisa ter medo disso, porque briga de
pai e mãe é normal?
Rafa – Diz.
Giba – Se a gente fala que tem medo de sombra, de chuva ou de palhaço, não dão até
uma risadinha da nossa cara de medo?
Rafa – Dão.
Giba – Por isso que não dá pra ficar sentindo medo das coisas por aí... A gente sofre sabe
o quê?
Rafa - O que?
Giba - Bullying.
Rafa – Acontece que medo a gente não escolhe se fica sentindo por aí, a gente só sente,
e pronto. (Rafa começa a chorar)
Giba - (Repara no choro de Rafa e desdenha) Ta chorando, ta chorando.
Rafa - Não to não, eu to lavando os olhos de dentro pra fora.
Giba – Mas cara, depois que você acha a sua Lâmpada Maravilhosa, tudo muda. Cê
pode até vir aqui na Terra do Nunca! Tá vendo esse uniforme?
Rafa – Essa camisetinha e esse shortinho?

Giba - Mas esse é o uniforme do Destemido Kid. (Tema e coreografia do Destemido Kid)
Rafa – O que é “destemido”?
Giba – “Destemido” é o cara que não tem medo de nada.
Rafa – Mas você não tem medo de que os seus pais fiquem bravos porque você vem
aqui?
Giba – Eles não sabem que eu venho aqui!
Rafa – Você sai de casa e não diz pra onde vai?
Giba – Eu não saio da minha casa pra vir até aqui!
Rafa – Não!?
Giba – Nunca! Eu imagino e venho parar aqui.
Rafa – Ué, como assim!?
Giba – Imaginação fértil, nunca ouviu falar? Aqui eu junto todos os meus medos e faço...
(Simulando golpes em Rafa) Zapt-zept-zipt-zopt-zupt! E acabou com eles de uma só vez.
Rafa - (Lamentando) Ai, ai, ai, ai!
Giba - É brincadeira!
Rafa - Mas dói...
Giba - Porque?
Rafa – (Para o público, matreiro) Imaginação fértil!
Giba – Vem cá que eu tenho um negócio pra te contar (Puxa Rafa para o canto do palco)
Aqui não, tem um pai dormindo aqui. (Puxa o Rafa para o outro canto) Aqui também não,
tem uma mãe no celular. (Os dois param no centro) O Medox nunca mais apareceu por
aqui! Virou fumaça.
Rafa – Como assim, virou fumaça?
Giba – Virou fumaça! Sabe o que é o Medox? Ele é só o medo que a gente tem de fazer
as coisas. Depois que o medo passa, ele vira fumaça. E sai em busca de outras crianças
com medo.
Rafa – Ah, agora sim.
Giba - Entendeu?

Rafa - Não entendi nada.
Giba - Como você é estranho.
Rafa - Você me dá uma aula de Medinho e Medão?
Giba - Tá, pega seu banquinho, eu vou pegar o meu. (Ambos pegam banquetas atrás do
cenário e se sentam no centro do palco)
Rafa - Isso tá muito complicado... Eu não to entendendo, eu não tô entendendo, eu não
tô entendendo. (Rafa faz movimentos repetitivos virando a cabeça para o lado)
Giba - Para! Cê não tava sozinho na porta da escola, com medo que ninguém viesse te
buscar?
Rafa – Tava.
Giba – Quando a gente tá assim, com medo, o Medox sempre aparece. Ele se alimenta
de medo de criança. Se o medo passa, ele some, não faz nada, desaparece, vira uma
fumaça, a procura de outras crianças com medo.
Rafa – Então, é ele...o famoso “bicho papão”?
Giba – (Pensativo) Acho que pode se dizer que talvez possa ser que sim.
Rafa – (Lembrando) Sabe, quando eu cheguei aqui, eu tava morrendo de medo, daí eu
comecei a achar umas coisas super engraçadas. Eu até achei que ele era super engraçado. Daí de repente.... eu comecei a rir e ele desapareceu. Virou fumaça!
Giba – Ele viu que não tinha mais medo pra se alimentar e se escafedeu, virou fumaça,
a procura de outras crianças com medo!
Rafa – Mas porque será que eu não tive medo dele? Eu não to entendendo, eu não tô
entendendo, eu não tô entendendo. (Rafa faz movimentos repetitivos virando a cabeça
para o lado)
Giba – Para! É porque você achou a sua Lâmpada Maravilhosa! E quando a gente acha,
é assim mesmo, o medo passa!
Rafa – Mas onde ela tá? (Rafa inicia movimentos repetitivos com as pernas, sem parar)
Giba - Eu não sei onde ela tá. Vamos procurar! Vamos... vamos... (Repara em Rafa) Que
isso?
Rafa - Eu não sei.
Giba - Como não sabe?
Rafa - É involuntário.

Giba - (Sem entender nada) O que que é involuntário?
Rafa - Eu não sei.
Giba - Calma, calma, calma. Eu vou contar até três e vai parar. Um... Dois... Três. Para!
(Giba coloca as mãos nas pernas de Rafa, parando o movimento. Então, suas próprias
pernas começam o mesmo movimento. Ele olha pras pernas, sem entender) Meu deus,
é contagioso!
Rafa - O que que é contagioso?
Giba - (Desesperado) Eu não sei!
Rafa - Então, vamos lá, no três! Um... dois... três. Para! (Rafa coloca as mãos nas pernas
de Giba, parando o movimento. Imediatamente, ambos iniciam um movimento de tronco).
Giba - (Lamentando) Mas será o Benedito?
Rafa - Quem que é o Benedito?
Giba - (Desesperado) Eu também não sei!
Rafa - (Falando com a platéia) Então todo mundo, agora. Um... Dois... Três... Para! (Eles
caem dos banquinhos, Rafa derruba seu banquinho junto. Giba levanta para ajudá-lo,
mas Rafa acaba caindo no chão novamente. Giba o ajuda a se sentar e ocupa o outro
banquinho.)
Giba - (Fala sério, mudando o clima) Essas coisas de medo, medinho e medão são de
foro íntimo. (Eles se levantam e começam a sair da cena. De repente, Giba percebe algo)
Cara, pera aí... Cê não falou que começou a rir?
Rafa – É, eu comecei a rir, sim... (Giba sobe nos banquinhos, Rafa fica a sua frente)
Giba – É isso, claro! A sua Lâmpada Maravilhosa estava dentro da sua risada o tempo
todo!
Rafa – Será?
Giba – Tá na cara, cara! (Sai da cena)
Rafa – Cara, caramba, caraô. É verdade, a Lâmpada Maravilhosa estava dentro da
minha risada. Porque quando eu comecei a rir, o Medox ficou muito nervoso, muito
irritado, e de repente tinha a maior fumaceira. Poxa, que legal! (Dando-se conta só agora
que o Giba saiu) Giba! Giba! (Para o público) Poxa, eu queria tanto uma camisetinha e
um shortinho igual ao do meu amigo Giba. Pelo menos eu tenho uma Lâmpada
Maravilhosa! Eu tenho uma Lâmpada Maravilhosa! Eu tenho uma... (vira-se, bate a
cabeça no cenário e deita no chão. Aos poucos, vai acordando do sono profundo. De
novo, a realidade. Muda luz, muda tudo).

CENA IX
Neuzinha – (Entra na cena cantando) Eu tenho tanto, pra lhe falar, mas com palavras,
Afonsinho, não sei dizer, na porta da escola, eu quero beijar... (Se assusta ao encontrar
Rafa deitado no chão e grita). Ei, Rafa! Acorda! Rafa! (Rafa acorda assustado).
Rafa e Neuzinha - (Juntos) Frescura!
Neuzinha - Rafa, que negócio é esse de Lâmpada Maravilhosa? Cê tá maluco?
Rafa – Neuzinha... Cê não sabe onde eu fui!
Neuzinha – O quê? Eu te deixo meia horinha esperando e você sai por aí? Deixa só a
mamãe saber disso...
Rafa – Na verdade, eu acho que eu não saí por aí, eu acho que eu fiquei aqui mesmo,
pelo visto... (Olha ao redor um pouco desconfiado)
Neuzinha – Ih, moleque! Tá maluco? Acabou de falar que saiu, agora diz que não saiu
mais?
Rafa – Às vezes a gente pode ir a algum lugar sem sair do lugar, não sabia?
Neuzinha – Ih, para com essas coisas de religião. Eu sou mor sensitiva...
Rafa - E daí que você é sensitiva?
Neuzinha - Eu tenho medo!
Rafa - Ah, cuidado viu!? Se você tá mesmo com medo, o Medox pode aparecer. Ele se
alimenta disso...
Neuzinha – “Disso” o que, menino? Para de me dar medo! O que é Medox? Remédio pra
enxaqueca?
Rafa – Não. É um cara que se alimenta de medo e se você não tem mais medo, ele
desaparece e vira fumaça. Ele vai em busca de outras crianças com medo.
Neuzinha – Meu Deus, tá pior do que eu pensava... (Tratando-o como se ele fosse uma
coisa muito esquisita e perigosa) Vamos pra casa, maninho? Já tá tarde e cê sabe que
quando a mamãe fica brava, dá medo de verdade. Vem! (Puxa Rafa pra sairem da cena)
Rafa – Vamos. (Interrompendo e parando) O papai tá em casa?
Neuzinha – Sei lá, ele nunca tá! Além do mais, não voltei pra casa. (Matreira) Sabe onde
eu estava? Sabe onde eu fui? Fui até a casa daquele seu amigo medroso, fracote, ooo...

Rafa - O Giba!
Neuzinha - Não! O Afonsinho! (Faz um coração com as mãos)
Rafa – O Giba tava lá?
Neuzinha – Tava. Com a maior gripe. Por isso que ele não tava indo à escola.
Rafa – Você falou com ele?
Neuzinha – Eu não, ele não deixou ninguém entrar no quarto dele... mas como o meu
assunto é com o Afonsinho, tipo... ignorei!
Rafa – E amanhã? Você sabe se o Giba vai à escola?
Neuzinha – Acho que sim. Ele tá melhor. Tá até mais forte, com umas roupas novas,
meio esquisitas, tipo fashion.
Rafa – Sei, tipo com um shortinho e uma camisetinha assim?
Neuzinha – É. Exatamente! Super incrível!
Rafa – (Para o público) Puxa eu queria tanto uma igual! Preciso dormir logo pra chegar
amanhã logo e eu conversar com o Giba logo! Vamos! (sai puxando Neuzinha para fora
da cena, que fica irada).
Neuzinha - (Surtando) Não toca em mim, não toca em mim!
Rafa - (Para o público) Baixou a arara maluca nela. (Neuzinha para, olha pra frente e fica
séria).
Neuzinha - (Contando nos dedos) Rafael, um... Rafael Siqueira, dois... Rafael Siqueira
Campos de Menezes, três... Meu, cê é muito trouxa. Cê vai ver, eu vou contar tudo pra
mamãe (Rafa fala junto, gozando da cara dela) porque a mamãe, além de ser a minha
mãe, é minha psicóloga e minha amiga! (Neuzinha olha com raiva para o Rafa e diz) Meu,
vou te falar uma coisa: sabia que a mamãe gosta muito mais de mim?
Rafa – Sabia que eu não tenho mais medo dessa mentira?
Neuzinha – (Cantarolando e fazendo coreografia) Gosta mais de mim, gosta, gosta, sim.
Rafa – (Para o público) Meu, adolescente é muito chato! (Dá um suspiro mudando de
assunto porque ela não para de cantarolar e dançar) E o Afonsinho, gostou da sua visita?
(Sai da cena)
Neuzinha – Acho que sim, quer dizer, não sei direito porque quando eu cheguei lá, eu
tava bem meio arrumada meio desarrumada, mas o meu cabelo tava muito arrumado.
Daí o Afonsinho falou assim: “Nossa Neuzinha, que cabelo mais arrumado!”. Meu, daí eu
fiquei com medo de rejeição e falei assim: “Afonsinho, olha o passarinho...”, e sem ele

ele perceber, eu passei a mão no cabelo e dei uma desarrumadona básica. Aí, ele falou
assim: “Nossa Neuzinha, que cabelo mais desarrumado!”. Meu, daí eu fiquei morrendo de
medo de rejeição 2, e falei assim: “Afonsinho, olha o passarinho...”, e sem ele perceber
eu passei a mão no cabelo e dei uma arrumadona básica... (Judite aparece pela porta do
meio com seu super aspirador. Aspira Neuzinha da cena e canta o Hit da Limpeza)
Essa casa tá imunda, tá mais suja que sua... perna!
Eu tenho um grande inimigo! Que vai se ver comigo!
Pó e sujeira pro castigo! É por isso que eu digo:
Pega o pano e o paninho, pega o balde e o rodinho,
Pega a bucha, espanador, esfregão, aspirador!
Meu negócio é limpar!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
Meu negócio é limpar!
Pega o álcool, detergente, sai da frente, minha gente,
Pega logo a piaçava que a sujeira não se acaba!
Meu negócio é limpar!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
E limpa ali, limpa cá, limpa aqui, limpa acolá!
Meu negócio é limpar!
(Judite termina ajoelhada na cena)

CENA X
Aderbal - (Da janela, metade do corpo de perfil. De um lado é Neuzinha, do outro
Aderbal. Troca de lado a cada fala. Mágico) Neuzinha, o que é isso?! Vai arrumar esse
cabelo! Onde já se viu! Parece um bolo de casamento!
Neuzinha – Pai! Que saudade! Sabe que que é pai? É que eu tô paquerando um carinha
e...
Aderbal – Mas será possível? Você só quer, só pensa em namorar? De manhã cedo já
tá pintada, só vive suspirando e sonhando acordada?
Neuzinha – (Reflexiva) Engraçado, já ouvi isso em algum lugar... Ah, pai, não enche,
meu! Senão eu vou contar tudo pra mamãe. Porque a mamãe, além de ser a minha mãe,
é minha psicóloga e minha amiga. (Voz off continua falando o ”jargão” em rotação
acelerada) Para, voz off, cê é trouxa, meu!
(Rafa entra em cena e brinca de controle remoto imaginário. Ele liga e desliga a voz off)
Rafa – (Para o público) Sabem o que é isso? Imaginação fértil. (Liga a voz de novo e a
faz parar) Viu? Agora, sabe de quem eu to com muita saudade? Do meu pai.
Aderbal – (Entra na cena) Filho!

Rafa – Pai!
Aderbal – Filho!
Rafa – Pai!
Aderbal – Filho!
Rafa – Pai!
(Música épica. Finalmente o grande encontro. Strobo. Câmera lenta. Tropeçam e caem
várias vezes, tentando se abraçar. O estrobo para).
Rafa e Aderbal - (Juntos) Ah, agora que ia dar certo?
Aderbal – Filho! Como você cresceu!
Rafa – Pai! Como você envelheceu! Poxa, faz mó tempão que eu não te vejo!
Aderbal – É filho, o papai tem trabalhado muito...
Rafa – Mas não dá pra a gente se ver de vez em quando, pai?
Aderbal – Claro filhote, claro que dá. É que o trabalho do papai tem...
Rafa – Mas não dá pra a gente passear de vez em quando, pai?
Aderbal – Dá filho, é que quando o papai tá trabalhando...
Rafa – Mas não dá pra a gente brincar de vez em quando, pai?
Aderbal – Claro filhote, claro que dá. É que o papai tem trabalhado muito porque...
Rafa – Por que, pai?
Aderbal – Porque... porque... Porque o papai tem medo.
Rafa – Medo do que pai?
Aderbal – (Num desabafo) De ter problemas no futuro, de
passar por alguma necessidade, de ficar doente, de perder o
emprego, de não poder dar o que sua mãe precisa,
o que você precisa, o que sua irmã precisa, de
não poder pagar a escola, o condomínio, o
seguro saúde, de não poder viajar nas férias...
Rafa – (Interrompendo-o) Pai, eu sei o que fazer
com todo esse medo que você tá sentindo.

Aderbal – Sabe!?
Rafa – Sei, pai. É muito fácil. É só você achar a sua Lâmpada Maravilhosa.
Aderbal – Lâmpada Maravilhosa? Mas onde eu vou achar uma Lâmpada Maravilhosa,
filho?
Rafa – Olha pai... Isso é de foro íntimo!
Aderbal – Ah, é?
Rafa – É. Mas pai, é muito legal ter uma Lâmpada Maravilhosa porque a gente pode fazer
uma pilha de todos os medos que a gente tem e acabar com todos eles de uma vez! É mó
legal! Não sobra nada, pai! Nem medinho, nem medão! Zapt-zept-zipt-zopt-zupt! (Fere o
pai de mentirinha) Brincadeirinha...
Aderbal – (Lamentando) Ai, mas dói!
Rafa – Porque?
Aderbal - Imaginação fértil! (Se recupera) Filho, esse negócio de Lâmpada Maravilhosa
é coisa de conto de fada, isso não existe na vida real...
Rafa – Existe pai! Vou te mostrar que existe. Eu achei a minha! Ela tava na minha risada!
Agora toda vez que eu tiver medo, passa.
Aderbal - É simples assim? Deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que papai tiver um
medo, uma conta pra pagar, é só dar risada?
Rafa - Eu vou te explicar tudinho, tim-tim por tim-tim. Vamos começar por uma coisa: cê
canta comigo?
Aderbal – Ah, filho, o papai tem medo de desafinar....
Rafa – Que medo, que nada! (Música. Rafa começa a cantar. Aderbal, aos poucos, vai
entrando na onda e, por fim, acaba cantando junto)
(Hit do medo)
Eu tinha medo de formiga e de escuro,
Eu tinha medo de barata e de barulho,
Eu tinha medo de minhoca e de avião,
Eu tinha medo do fogo e do trovão,
Eu tinha medo do fundo do poço,
Eu tinha medo da moça e do moço,
Eu tinha medo de ficar sozinho,
Eu tinha medo até de passarinho,
Medinho, Medão...

Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Eu tinha medo de areia movediça,
Eu tinha medo do Juca e da Ciça,
Eu tinha medo de altura e compromisso,
Eu tinha medo disso não ser mais isso,
Eu tinha medo de perder o meu caminho,
Eu tinha medo de cachorro sem focinho,
Eu tinha medo de sentir a sua falta,
Eu tinha medo de risada muito alta,
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Eu tinha medo de entrar no elevador,
Eu tinha medo da cara do doutor,
Eu tinha medo de peixe com espinho,
Eu tinha medo de trato sem carinho,
Eu tinha medo que meu pai fosse embora,
Eu tinha medo ontem, hoje e agora,
Eu tinha medo de macaco e de mosquito,
Eu tinha medo, e é por isso que eu grito,
Medinho, Medão...
Medinho, Medão...
Aderbal - (as luzes vão se apagando, gradualmente) Ahh, esqueci de pagar a conta de
luz. Olha, cortou!
Rafa - Não, pai. Normalmente quando a luz se apaga e a música acaba é que acabou o
espetáculo.
Aderbal - Ah é? Mas isso é óvio!
Rafa – “Óbvio”?
Aderbal - Ó-vi-ô! Ó-vê-vê-vi-vi-vi-ô-ô-ô!
Rafa - Óbvio! Ó-bê-bê-vi-vi-vi-ô-ô-ô!

FIM

coquetel de fadas
Em Coquetel de Fadas, tudo começa quando Chapeuzinho Vermelho,
Cinderela e Branca de Neve estão na floresta, apressadas, correndo de volta
para casa. Chapeuzinho se perdeu ao procurar a casa da avó, Cinderela se
perdeu porque se atrasou ao sair do baile e Branca de Neve se perdeu ao
fugir da bruxa malvada. Desesperadas, as três personagens correm muito
para achar o caminho de volta quando, inesperadamente, perdem um de
seus sapatos.
Agora, além de precisarem chegar ao lugar desejado, sabem que só serão
novamente apresentáveis à sociedade quando recuperarem o sapato
perdido e tiverem novamente um par.
A trama cômica se dá em meio a muitos outros personagens que aparecem
ao longo desse “pot-pourri” de contos de fadas, entre eles, Príncipe
Encantado, Madrasta, Barbazul, Lobo Mau, Bruxa e Sapo. O espetáculo
conta com 7 músicas originais. O cenário é uma surpresa que se revela ao
público no início do espetáculo e, juntamente com o figurino, destaca-se pelo
requinte e fina elaboração.
Além da procura pelo verdadeiro amor, na trama, todos desejam viver em
"Maçaland" (a terra das maçãs), um lugar maravilhoso onde se pode ser feliz
para sempre e viver sem nunca se sentir culpado.

Texto e direção: Alexandra Golik
Elenco: Bebel Ribeiro e Rennata Airoldi
Crítica: : 4 estrelas no Guia da Folha / 3 estrelas na Revista Veja SP

CENA I
(Um tema musical toca enquanto as luzes se acendem gradualmente, revelando uma
floresta. Quando está claro, a música fica mais apressada. Entra Chapeuzinho Vermelho,
só com um sapato, correndo)
Chapeuzinho Vermelho - (Corre de um lado para o outro do palco, e se posiciona no
centro) Olá! Sou a Chapeuzinho Vermelho. Tudo é muito perigoso, a música também é
perigosa... Eu preciso correr! O pior é que perdi meus sapatos nesse pântano asqueroso.
Ah, e agora? Como posso ser feliz para sempre? Como, como, como? (Um fantoche de
jacaré aparece ao fundo e late, assustando Chapeuzinho) Não importa! Preciso chegar
logo na casa da vovózinha. (Sai de cena. Entra Branca de Neve, também só com um
sapato, correndo)
Branca de Neve – (Corre de um lado para o outro do palco, e se posiciona no centro) Olá!
Sou Branca de Neve. Tudo é muito perigoso, a música também é perigosa... Eu preciso
correr! O pior é que perdi um sapato no meio deste pântano asqueroso. E agora? Como
posso ser feliz para sempre? Como, como, como, como? (Um fantoche de jacaré aparece
ao fundo e late, assustando Branca de Neve) Não importa! Preciso correr. A minha
madrasta está tentando me matar. Ela até contratou um caçador pra fazer um trabalho
sujo... (Sai de cena. Entra Cinderela, sem sapatos e correndo)
Cinderela - (Corre de um lado para o outro do palco, e se posiciona no centro) Olá! Sou
a Cinderela. Tudo é muito perigoso, a música também é perigosa. Eu preciso correr! O
pior é ter que correr sem sapatos, um eu perdi no baile e o outro nesse pântano
asqueroso. Ah, e agora? Como posso ser feliz para sempre? Como, como, como? (Um
fantoche de jacaré aparece ao fundo e late, assustando Cinderela) Não importa! Preciso
chegar em casa antes da meia noite, senão vou virar abóbora... (Sai de cena. A música
para. Entra o príncipe, procurando por algo)
Príncipe - Cinderela! Cinderela! Cinderela! (Para o público) Olá! Sou um Príncipe
Encantado que ama a Cinderela. Vejam como sou bonito, como sou garboso e como sou
rico. (Mostra um leque de dinheiro) Ha-ha-ha. Sabe por que estou rindo? Porque rico ri à
toa. Mas vou lhes contar uma história muito interessante: antigamente, este belo bosque
era chamado de “Reino das Macieiras”, nome dado graças à enorme quantidade de
maçãs de todo tipo e espécie que havia por aqui. E havia uma lenda encantada que dizia
o seguinte: Maçãzinha, venha cá! (Entra a maçãzinha, com um pergaminho em mãos)
“Nascerá neste reino encantado um Príncipe Encantado, tão encantado, que
transformará este modesto reino encantado, no reino encantado mais encantado de todo
mundo encantado”. Obrigado Maçãzinha. (Ela sai de cena, deixa o pergaminho e volta)
Ah! Outro dia estava pensando, relembrando essa lenda e percebi que este Príncipe
Encantado só poderia ser eu! Então, sem mais delongas, resolvi transformar este
modesto reino encantado na maravilhosa, na esplendorosa, na deslumbrante e
sambarilante...
Maçãzinha e Príncipe – “Maçãland”! (Enquanto falam, as duas puxam o pano preto que
cobre o cenário. Começa a tocar o tema de Maçãland, ao qual elas dançam animadas.)
Maçãland, Maçãland, Maçãland, Maçãland...
Ei, amigo personagem, saia do conto de fadas.

Venha para Maçãland, só tem gente animada,
Que vive no paraíso, sem se sentir culpada.
Meu amigo personagem, Maçãland é a parada.
Se você é uma heroína ou um herói entediado,
Se você é uma madrasta, bruxa horrível desdentada,
Se você é dos malvados, um vilão atormentado,
Meu amigo personagem, Maçãland é a parada.
Maçãland, Maçãland, Maçãland, Maçãland...
Quer fugir da sua história, pois se sente enclausurado,
Quer fugir do seu destino, pois está muito cansado.
Não encontra o bom caminho, se sente desnorteado,
Meu amigo personagem, Maçãland é a parada.
Maçãland, Maçãland, Maçãland, Maçãland...
Ei, amigo personagem, dê um “up” na fachada,
Tome um Coquetel de Fadas e renove a sua estrada
Venha para o paraíso, Maçãland é a parada.
Príncipe – Ora, ora, ora! Que interessante! O que vejo bem aqui? (Encontra um sapato,
que estava escondido no cenário) Um sapatinho. Ei! O que vejo bem aqui? (Encontra
outro sapato escondido) Outro sapatinho ainda, puxa, que interessante! Diferente. Ora,
Ora, Ora! (Encontra um terceiro sapato) Ah, e aqui, outro sapatinho. Nossa, quantas,
quantas princesas será que se perderam nessa noite, neste bosque? Ah! Isso é muito
interessante porque mostra, sabe o que? Que o lugar, ó, já está pegando! Ora sim, tenho
muitas escolhas para Cinderela, meu amor! (Sai de cena. Entra Branca de Neve, só com
um sapato, esbaforida)

CENA II
Branca de Neve – Aí nossa, nossa, nossa. Eu já corri tanto, tanto, tanto nesse pântano
asqueroso. Tô tão cansada. Meu pé tá até inchado, e o pior é que euzinha não consegui
encontrar o meu sapato. Ai droga, droga, droga, meu sapato. Que droga! (Ela anda de um
lado para o outro, chorando. De repente, a tela de sombras se abre, revelando outra
princesa, dormindo). Olha, é a Bela Adormecida. Ela vai dormir por 100 anos, não precisa
de sapatos. Vou pegá-los! (Branca de Neve se aproxima, mas Bela Adormecida
resmunga) Nossa, nos livros de contos de fadas nunca me disseram que a Bela
Adormecida esperneava desse jeito. (Branca de Neve tenta se aproximar de novo, mas
Bela Adormecida resmunga) Nossa, ela é um monstro? As minhas orelhas vão explodir.
Eu preciso, ah, eu preciso ir embora daqui. (Sai de cena. Entra Chapeuzinho Vermelho,
só com um sapato, esbaforida)
Chapeuzinho Vermelho – Ai! Droga, droga, droga, droga. Eu já corri tanto, tanto, tanto.
(Reparando em Bela Adormecida, que dorme na sombra) Olha a Bela Adormecida. Ela
não precisa de sapatos, vou pegá-los. (Se aproxima, mas Bela Adormecida resmunga)
Nos livros de contos de fadas nunca me disseram que a Bela Adormecida esperneava
desse jeito. Ah, nossa, que perigo. Ela é um monstro, nossa, eu vou embora daqui. (Sai
de cena. Entra Cinderela, sem sapatos, esbaforida)
Cinderela - Ai! Nossa, nossa, nossa! Já corri tanto, tanto, tanto nesse pântano
asqueroso. Ai, tô tão cansada... e o pior é que euzinha não consegui encontrar o meu

sapato. Ai, droga, droga, droga, meu sapato, droga! (Reparando em Bela Adormecida,
que dorme na sombra) Olha é a Bela Adormecida. Ela vai dormir por 100 anos, não
precisa de sapatos, vou pegá-los. (Se aproxima, mas Bela Adormecida resmunga)
Nossa, nos livros de contos de fadas nunca me disseram que a Bela Adormecida
esperneava desse jeito. (Tenta novamente, mas Bela Adormecida resmunga) Nossa, ela
é um monstro? As minhas orelhas vão explodir, eu preciso... Ah! Já sei o que preciso.
(Coloca fones de ouvido, começa uma música) Uhu! Everybody dance now! (Ela se
aproxima da sombra e rouba os sapatos de Bela Adormecida) Há-há. Peguei os sapatos!
(Sai de cena)
Bela Adormecida – (Acorda na sombra, sem sapatos. Fica desesperada.) Oh, não! Oh,
não. Olha! Meu pé tá pelado. Oh, puxa vida! Como posso ser feliz para sempre sem
sapato? Como poderei viver 100 anos sem o meu sapato? Alguém, rápido, criados,
tragam meus sapatos!
Príncipe - (Entra carregando uma bandeja de sapatos) Sapatos, sapatos, sapatos. Quem
disse sapatos? (Repara em Bela Adormecida, na sombra) Oh, Bela Adormecida!
Tonhonhoim.
Paixão, paixão, paixão,
Amor, amor, amor,
Paixão, paixão, paixão,
Amor, amor, amor,
Paixão, paixão, paixão
Amor, amor, amor,
Paixão, paixão, paixão
Amor...
Príncipe – Príncipe, encantado.
Bela Adormecida – (Irritada) Pelo visto, você aí não tem mesmo nada pra fazer, não é?
Sendo assim, eu quero saber, onde está o meu sapato?
Príncipe – Sim, claro. Aqui está ele.
Bela Adormecida – Ora, não seja ridículo! Não vê que isso aí é um porta-celular? Além
do mais, esse negócinho pertence à Cinderela.
Príncipe – Não, a Cinderela, não. Eu estou encantado, apaixonado por você! Eu te amo.
Bela Adormecida – Não, príncipe! Você é o Príncipe Encantado que ama
a Cinderela!
Príncipe – Não, a Cinderela é coisa do passado. Eu mudei de ideia!
Bela Adormecida- Como assim mudou de ideia? Ora, você a
conheceu outro dia no Baile. Não seja inconsistente!
Príncipe – Não é inconsistência, é amor, amor, paixão, paixão,
paixão, amor, amor... (começa a fazer a coreografia)

Bela Adormecida – (Interrompendo) Pare agora com essa musiquinha chata! Ok, já que
você diz que me ama tanto assim, eu quero saber: onde está o meu sapato?
Príncipe – Sim, claro. (Ele mostra a bandeja e aponta as opções) Que tal este?
Bela Adormecida – Não!
Príncipe – Este?
Bela Adormecida – Não!
Príncipe – Este?
Bela Adormecida – Não!
Príncipe – Ora! Não se preocupe, meu amor. Eu irei encontrar o seu sapatinho porque te
amo. Além do mais, quero te levar a Maçãland. Um lugar maravilhoso pertinho daqui que
tenho certeza de que você vai adorar!
Bela Adormecida – Ora! Não me venha falar de amor, nem de lugares maravilhosos.
Acha que sou bobinha? Acha que sou o Bambi? Hã? Eu vou lhe dizer uma coisa: se você
não trouxer os meus sapatos, não entregá-los rapidamente para mim, saiba que, cedo ou
tarde, eu vou te transformar num sapo!
Príncipe – Ah, sapo, sapato, sapo, sapato, sapo, sapato! Não sei o que aconteceu. Ela
mexeu comigo, estou encantado, apaixonado por ela. Por isso preciso encontrar os seus
sapatos. Se não encontrar os seus sapatos nada feito. E se não encontrar o seu sapato...
(Pega o leque de dinheiro novamente) Como poderei tocar o meu business? Pense nisso
garota! (Sai de cena)

CENA III
(Entram Chapeuzinho e Branca de Neve. Entram por lados opostos, e vão caminhando
de costas uma pra outra, sem se ver. Até se trombarem)
Chapeuzinho Vermelho E Branca de Neve – Ai, ai, ai, ai, ai. Aí, quem é você? Qual o
seu nome?
Chapeuzinho Vermelho - Chapeuzinho!
Branca de Neve - Branca de Neve! (Ouvimos um sapo coaxando)
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – Ai, que fome! (Novamente o sapo
coaxando. Elas pegam panelinhas e se aproximam do fantoche de Sapo que surge em
cima do cenário. A música marca toda a ação, como um desenho animado).
Sapo – (Fantoche contra regrado, voz off) Por favor! Por favor! Não me coma, eu imploro,
eu sou um príncipe. Eu juro, eu sou um príncipe!

Chapeuzinho Vermelho E Branca de Neve – (Falando juntas) Ah é? Só se for o
Pequeno Príncipe!
Sapo – Não, não sou o Pequeno Príncipe. Sou um Príncipe Encantado, daqueles que
precisam de um beijinho para voltar a ser o seu verdadeiro eu.
Chapeuzinho Vermelho – (Sem entender) Meu verdadeiro eu?
Sapo – Não! Meu verdadeiro eu.
BV – (Sem entender) Seu verdadeiro eu?
Sapo - Não! O meu verdadeiro eu.
Chapeuzinho Vermelho E Branca de Neve – Ora, seu verdadeiro seu, nós estamos
famintas!
Sapo – Vejam, vejam, ali atrás fica Maçãland. É de um primo meu, um cara encantador.
Porque não vão até lá fazer uma boquinha?
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – (Mostrando os pés, falam juntas) Porque
não temos sapatos apresentáveis para a sociedade.
Sapo – Vejam! Eu faço caretas engraçadas.
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – (Juntas) So, what?
Sapo – Podem brincar disso para resolver os seus problemas, chama-se ludoterapia.
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – (Juntas) Não temos problemas! Temos
fome.
Sapo – Calma, calminha. Eu posso cantar para vocês, hã? O sapo não lava o pé, não
lava porque não quer, ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer, mas que
chulé. Beije-me, beije-me. Eu quero voltar a ser um príncipe.
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – (Juntas) Claro! Chegue mais pertinho.
Sapo – Vocês sempre falam juntas?
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – (Juntas) Sim
Sapo – Por quê?
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – (Juntas) Porque somos best friends!
Sapo – Best o que?
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – (Juntas) Melhores amigas. (Elas batem
com as panelinhas no sapo, que some) Ah sapo, vai pra sapopemba!

Chapeuzinho Vermelho - Sabe, Branca, tudo é muito, muito, muito engraçado, mas
meu, sério, acho que viver não é fácil.
Branca de Neve – Não é um conto de fadas.
Chapeuzinho Vermelho - Mundo difícil...
Branca de Neve – Tudo é tão complicado...
(A luz muda, e começa uma música. Elas dançam juntas)
Viver não é fácil, nem conto de fadas.
Que mundo difícil, muito complicado.
Mundo complicado, viver não é fácil
Nem conto de fadas, que mundo difícil.
Que mundo difícil, mundo complicado,
Viver não é fácil, nem conto de fadas,
Nem conto de fadas, que mundo difícil,
Muito complicado, viver não é fácil.

CENA IV
Branca de Neve – Eu, por exemplo, eu não podia ficar mais bonita que minha madrasta...
Bem que me avisaram: “Branca de Neve, se você ficar mais bonita que sua madrasta, vai
ter problema. Presta atenção, presta atenção!”. Mas eu não prestei atenção. Fui ficando
assim, cada dia mais bonitinha, mais lindinha, mais charmozinha, e agora ela quer me
matar! Por isso eu fugi e me perdi nesse pântano asqueroso, agora, tipo assim, eu estou
super arrependida, super, super. E você?
Chapeuzinho Vermelho – Eu, bom... eu estava em casa entediada, queria fazer novas
amizades, estava sem internet. Daí a mamãe, que não aguentava mais o meu mau
humor, mandou levar uma cestinha de doces na casa da vovó. Daí comi todos os doces
da cestinha. Aí a mamãe preparou outra cestinha e falou assim pra mim: “Chapeuzinho,
olha o caminho. Preste atenção. Olha o caminho.” Mas eu não prestei atenção no
caminho, nada, nada. Eu fui comendo todos os doces da cestinha e me perdi no
caminho. Resultado: engordei a “barrigota”, perdi um sapato, ai meu, sério, e agora estou
super arrependida, super, super. Olha, está vendo? Agora só tenho um sapato.
Branca de Neve – Eu tenho dois... que não combinam.
Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve – E agora o que fazer? (Elas começam um
movimento repetitivo com a cabeça) E agora? E agora? E agora, agora, agora? E agora,
agora, agora? E agora, agora, agora? E agora, agora, agora? E agora, agora, agora?
(Chapeuzinho se levanta e pega uma panelinha. A luz muda, dando um clima de
mistério).
Chapeuzinho Vermelho – Calma, calminha. Observe o pêndulo... você é filha do
universo, toque o céu, abrace a terra. Agora senta, tira o sapato... não! O outro. E agora
deita, dá uma cambalhota pra trás. (Branca de Neve sai de cena. A luz muda novamente.

Chapeuzinho fala com o público) Ai, gente, que bico! Consegui hipnotizá-la. Agora tenho
dois sapatos. (Calçando os sapatos) Bem, eu sei, que um não combina com outro e o
outro não combina com o um. Mas pelo menos eu tenho dois e eu posso frequentar
Maçãland! Ai, gente, sério! Eu acho esse lugar muito daora! (Interagindo com os
elementos do cenário) Olha isso, um revisteiro de máscaras... meu, que daora. Olha isso
gente, um fone de ouvido maçã. Meu, que ideia daora.
Barbazul - (Entra em cena e cutuca Chapeuzinho) Oi, oi, oi...
Chapeuzinho Vermelho – Barbazul? Não! (Vira-se para correr)
Barbazul – (Impedindo-a) Espere, oba! Mais uma noivinha para minha coleção, mais
uminha para minha enorme coleção de mulheres. Bem que me disseram que esse lugar
ó, já estava pegando. Venha comigo, baby.
Chapeuzinho Vermelho – Eu não vou com você não! Presta atenção! Além do mais, eu
odeio essa sua barbinha aqui azul e bem ridícula. (Barbazul sai de cena. Chapeuzinho
fala com o público) Meu, eu gosto muito desse lugar. É muito daora, mas sabe o que
estou amando nesse momento? São os meus sapatos... gente, sério, eu adoro os meus
sapatos! (Começa uma música animada, Chapeuzinho dança e canta. Em cima do
cenário, fantoches de maça fazem o backing vocal)
Eu adoro os meus sapatos,
Eu adoro, eu adoro.
Meus sapatos são demais,
São demais, são demais.
Eles são bem diferentes,
Eles são, eles são.
Mas estão bem no meu pé,
Eles estão, eles estão.
Não posso viver sem eles,
Eu não posso, eu não posso.
Eu me apeguei a eles,
Me apeguei, me apeguei.
Sou feliz com meus sapatos,
Sou feliz, sou feliz.
Eu adoro os meus sapatos,
Eu adoro, eu adoro.

CENA V
Príncipe – (Dê fora da cena) Onde estarão os sapatos para minha bela, minha bela, Bela
Adormecida?
Chapeuzinho Vermelho - É sério. Como não sei quem é, preciso me disfarçar. (Ela
coloca uma máscara de Branca de Neve)
Príncipe – (Entra na cena fazendo coreografia) Amor, amor, amor, paixão, paixão,
paixão, amor, amor, amor, paixão, paixão, paixão, amor, amor... Olá, Branca de Neve.

Chapeuzinho Vermelho – Moço, eu não vou conversar com o senhor.
Príncipe – E por quê?
Chapeuzinho Vermelho - Porque é muito perigoso falar com estranhos, a mamãe me
disse. Além do mais, eu estou aqui só porque eu acho esse lugar daora para descansar
um pouquinho.
Príncipe – E por que não estende o fim de semana?
Chapeuzinho Vermelho – Nossa, eu adoraria. Mas não vai dar mesmo. É que está cheio
de anão lá em casa. Preciso lavar roupa, fazer comida, passar roupa, fazer faxina, lavar
roupa de novo, um inferno!
Príncipe – Ei, espera, Branca de Neve!
Chapeuzinho Vermelho – (Tirando a máscara) Eu não sou a Branca de Neve, sou a
Chapeuzinho Vermelho.
Príncipe – Ah, eu sabia! Chapeuzinho Vermelho, eu preciso dos seus sapatos!
Chapeuzinho Vermelho – Não! Como posso ser feliz para sempre sem sapatos? Como
poderei continuar, sem sapatos, correndo neste espetáculo?
Príncipe - Me dá aqui!
Chapeuzinho Vermelho - Não! Não! Moço, olha ali em cima, um elefantinho rosa
voando... (Começa uma música apressada. O príncipe se distrai enquanto Chapeuzinho
sai de cena)
Príncipe – Elefante rosa voando? Eu não estou vendo nada! (Falando com o público,
corre de um lado ao outro do palco, procurando) Cadê? Para onde ela foi? Foi para cá?
Ou para lá? Para cá? Ou para lá? Para cá? Para onde ela foi? (Sai de cena, e
imediatamente entra pelo outro lado) Puxa vida! Como posso ser feliz para sempre se
estou perdendo completamente o controle da situação? E agora, e agora? E agora,
agora, agora?
Sapo – (Aparece em cima do cenário, fantoche contra regrado, voz off) Cala boca,
príncipe chato! Não posso dormir com todo esse barulho. O que você quer?
Príncipe – Eu preciso encontrar o sapatinho da minha princesa. É urgente! Se não, ela
disse que vai me transformar num sapo igualzinho a você. E acho que isso não é futuro
pra ninguém.
Sapo – Sabe de uma coisa?
Príncipe – O quê?
Sapo - Eu não sou um sapo.

Príncipe – Um monstro? Monstro. Não! Não! (Assustado, sai correndo da cena. Muda a
luz, solta fumaça e começa uma música. Um monstro verde e peludo entra cantando e
dançando)
Eu vou te pegar, eu vou te assustar,
Vou na sua casa, não precisa convidar.
Vou te perseguir, vou te aniquilar,
Eu já estou indo, estou pronto pra lacrar.
Eu sou muito mal, gosto de ser mal,
Mal daquele tipo, que tem foto no jornal.
Vou te ameaçar, vou te destruir,
Vou te colocar logo, logo pra fugir.
Ha-ha-ha
Mal. Mal. Mal. Mal. Mal.
Eu sou muito mal, gosto de ser mal,
Mal daquele tipo, que tem foto no jornal.
Vou te ameaçar, vou te destruir,
Vou te colocar logo, logo pra fugir.

CENA VI
(Branca de Neve entra na cena, Cinderela em seguida. Ambas procuram algo, sem se
ver. A música pontua todas as ações, como um desenho animado)
Branca de Neve e Cinderela – Aí! Quem é você? Qual seu nome?
Branca de Neve - Branca de Neve!

Cinderela - Cinderela...
Branca de Neve e Cinderela – Ufa, que alívio. Pensei que fosse o monstro peludo do
pântano asqueroso.
Branca de Neve – Ah, então é você a Cinderela?
Cinderela – Aham.
Branca de Neve – Sabia que o príncipe encantado não te ama mais?
Cinderela – Quem falou?
Branca de Neve – Facebook!
Cinderela – (Triste) Sério?
Branca de Neve – Sério! Agora ele ama a Bela Adormecida.
Cinderela – (Triste) Sério?
Branca de Neve – Sério! Ele disse que seu cabelo é ruim, ruim. Que você tem um bafão
ruim, ruim. Que você tem um chulezão ruim, ruim. E disse também que a Bela
Adormecida é muito linda.
Cinderela – (Triste) Sério?
Branca de Neve – Sério!
Cinderela – (Lamentando) Onde estará a verdade do verdadeiro amor?
Branca de Neve – Coisa chata, né?!
Cinderela – Chata não! Insuperável. (Simula golpes em Branca de Neve, a música
acompanha) Nossa, nossa. Super chato! (Cinderela rouba os sapatos de Branca de neve
e sai da cena)
Branca de Neve – (Sentada no centro do palco, balbuciando) Droga, droga, droga. Eu
não devia ter falado o que eu falei, não devia. Porque ela roubou o meu sapato, ela me
bateu e, ainda por cima, fiquei banguela. (Levanta e sai da cena. Imediatamente entra
pelo outro lado do palco) Não, não, não. É tão ruim ficar banguela. Mas quer saber? Ainda
bem, o meu dente já cresceu. Oh!

CENA VII
(Nesse momento, o Lobo Mal entra em cena, sem ser visto por Branca de Neve. Ele fica
rondando-a. A música marca todas as suas ações.)
Lobo Mal – Oh, por que você está chorando tanto assim?

Branca de Neve - Porque a Cinderela roubou meu sapato e puf... fugiu.
Lobo Mal – Mas diga uma coisa, a Cinderela, ela fez isso, assim, à toa?
Branca de Neve – Fez! Totalmente à toa.
Lobo Mal – Eu acho que não é motivo para você chorar não!
Branca de Neve - Ah, não?
Lobo Mal - Vou te dar um bom motivo pra você chorar.
Branca de Neve – Ah, vai?
Lobo Mal - Vou amarrar você aqui, ó. (Lobo posiciona a Branca de Neve junto ao cenário,
com os braços pra trás)
Branca de Neve - Ah, por quê?
Lobo Mal – Ah, por quê? Porque eu sou o Lobo Mau, e assim sendo, eu sou mau pacas.
(Faz a risada do pica-pau)
Branca de Neve – Ah, gente, fiquei sem entender nada. Porque se esse cara aí é o Lobo
Mau, porque ele ri igual ao pica pau? (Faz a risada do pica-pau) Ah, continuo sem meu
sapato.
Barbazul – Coitadinha de você, pobrezinha. Coitadinha, por que chora tanto assim?
Branca de Neve – Porque a Cinderela roubou meu sapato e puf... fugiu.
Barbazul – Uai, me diz uma coisa: a Cinderela, ela fez isso à toa?
Branca de Neve – Fez! Totalmente à toa!
Barbazul – Olha, eu não acho que isso é razão para chorar, não. Vou te dar uma boa
razão pra você chorar! Bom, vou levá-la comigo baby!
(Barbazul solta Branca de Neve e leva-a pela mão até o centro do palco. Volta a trilha do
monstro do pântano. Eles cantam)
Branca de Neve - Olha! Essa é a música do monstro peludo do pântano asqueroso?
Barbazul - Ora bobinho, malvado que é malvado rouba a música de outro malvado.
Branca de Neve - E agora? E agora? Para onde estamos indo?
Barbazul - Para varandinha de Maçãland.
Branca de Neve - Para varandinha? Onde é que fica isso?

Barbazul - Fica aqui, ao lado daqui. Vem, vem, vem, vem, vem.
Branca de Neve – E agora?
Barbazul – Agora, encoste. (Branca de Neve se encosta no cenário)
Branca de Neve – E agora?
Barbazul – Agora, amarre-se. (Branca de Neve coloca as mãos para trás)
Branca de Neve – E agora?
Barbazul – Cale-se.
Branca de Neve – Ah, tudo eu?
Barbazul – Vou preparar nosso jantarzinho. (Sai da cena)
Branca de Neve – (Comemorando) Oba! Jantarzinho, jantarzinho, jantarzinho.
(Entediada, divagando) Ai, ai judia de mim, judia, lá lá lá. Ai gente, tô pagando o maior
mico amarrada aqui nessa varandinha, esperando um jantarzinho. (A trilha sonora
anuncia a chegada do Lobo Mal) Oh, não! Aí vem o Lobo Mau... não, apaga! O pica-pau.
(Faz a risada do pica-pau).
Lobo Mal - Ei! Eu acho que posso ajudar você, sabia? Que situação a sua, não? Bem
desagradável.
Branca de Neve – Totalmente seu lobo!
Lobo Mal – Ah, eu acho que posso ajudar você!
Branca de Neve - Como?
Lobo Mal - Eu posso me disfarçar de você. Aquele Barbazul nem vai perceber que sou
eu e não você.
Branca de Neve – E o que o senhor quer em troca?
Lobo Mal – Eu quero que você traga a Chapeuzinho Vermelho aqui ó, na palminha da
minha mão.
Branca de Neve – Ah, por que não vai o senhor mesmo buscar?
Lobo Mal – Porque venho tentando há séculos. E estou ficando muito doente, com dores
no joelho: artrite, artrose, “artreta” e “artruto”.
Branca de Neve – Ah, eu não estou nem aí com essa artrite, artrose, “artreta” e “artruto”.
Lobo Mal - Tá, vou te dar uma boa razão: se você não trouxer a Chapeuzinho Vermelho
aqui ó, na palminha da minha mão, saiba que, cedo ou tarde, eu vou te amarrar e te

amarrar e te colocar no meio do shopping Bourbon.
Branca de Neve – Nossa! Essa é uma ótima razão. Fui... (Sai da cena. O Lobo Mal
coloca uma máscara de Branca de Neve.)
Lobo Mal – Ai, gente, nada como um bom argumento, né? Agora eu vou me disfarçar de
Branca de Neve. Olha pra isso, presta atenção. Presta atenção! Sucesso? Sucesso?
Barbazul – (Entra em cena carregando o jantar) Ei! baby, baby, baby, o jantarzinho está
pronto. Nossa Branca de Neve, mas que olhos grandes você tem, hein?
Lobo Mal – São para te ver melhor.
Barbazul – Nossa, Branca de Neve, mas que orelhas grandes você tem.
Lobo Mal – São para te ouvir melhor.
Barbazul – Nossa Branca de Neve, mas que nariz grande você tem.
Lobo Mal – É para te cheirar melhor.
Barbazul – Nossa, Branca de Neve, mas que boca grande você tem.
Lobo Mal - Essa é para te comer melhor! (Black out, a música sobe, bem sinistra. Ao fim,
ouvimos um som de mastigar e arroto. A luz acende e vemos o Lobo Mal passando mal).
Desculpe, foi mal. Nossa, é que me deu uma azia, uma má digestão. Bom, agora vou
esperar a Chapeuzinho Vermelho ali, debaixo daquela árvore. Vou descansar um
pouquinho e esperar ela chegar aqui ó, na palminha da minha mão. (Faz a risada do
pica-pau e sai da cena)

CENA VIII
Branca de Neve – (Entra na cena, procurando) Chapeuzinho! Chapeuzinho Vermelho?
Onde você está, meu?
Chapeuzinho Vermelho – (Dê fora da cena) Meu, eu estou no matinho fazendo
necessidades necessariamente necessárias.
Branca de Neve – Amiga, isso é hora de ir pro matinho fazer necessidades
necessariamente necessárias? Eu preciso tratar com você um assunto urgente. De vida
ou morte, quer dizer, mais morte, que vida, né? Vem logo, amiga!
Chapeuzinho Vermelho – (Entrando na cena) Meu, o que você quer, meu? Aí, fala logo!
Branca de Neve – Você sabe, né?, que nunca te entregaria de mãos beijadas para o
Lobo Mau?
Chapeuzinho Vermelho – (Desesperada) Lobo Mau? E agora? E agora?
Branca de Neve – Calma, calminha! Eu nunca deixaria o Lobo Mau te machucar.

Chapeuzinho Vermelho – Sério?
Branca de Neve – Sério! Porque somos best friends e heroínas, lembra?
Chapeuzinho Vermelho – Lembro!
Branca de Neve - Lembra que mandamos aquele sapo para Sapopemba?
Chapeuzinho Vermelho – Lembro!
Branca de Neve – Lembra que cantamos aquela música juntas?
Chapeuzinho Vermelho – Lembro, Lembro! (Elas fazem a coreografia e a música volta)
Viver não é fácil, nem conto de fadas.
Que mundo difícil...
(Toca um sinal, interrompendo a música)
Branca de Neve – Sabe o que precisamos fazer?
Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho – (Juntas) Precisamos matar o Lobo Mau!
(Unem as mãos e a luz pisca rapidamente)
Chapeuzinho Vermelho – Mas podemos fazer isso?
Branca de Neve – Podemos mudar essa história?
Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho – (Juntas) Yes, we can! (Unem as mãos e a
luz pisca novamente)
Chapeuzinho Vermelho – Vai! Vamos correr, amiga! (Música apressada, strobo. Elas
correm pelo palco, Chapeuzinho sai de cena e Branca de Neve segue pegando “partes”
do lobo.)
Branca de Neve - (Carregando “partes” do lobo) Yes, I can! (Sai de cena)

CENA IX
Barbazul – (Entra em cena) Nossa, nossa! Aquela heroína maluquinha me tirou de dentro
daquela barriga nojenta do Lobo Mau. Nossa, sabe o que que tinha naquela barriga?
Tinha liquidificador lá dentro! Bom, agora sim! Estou livre para pegar mais mulheres para
minha coleção de mulheres.
Caçador – (Fantoche contra-regrado em cima do cenário, voz off) Estou chegando, estou
chegando! Não se preocupe Chapeuzinho Vermelho, estou aqui para matar o Lobo Mau!
Barbazul – Caçador, o Lobo Mau já morreu, já era, catapult, já foi, entendeu? Acabou.
Caçador – Mas esse era o meu trabalho.
Barbazul – Sim, mas seu trabalho já foi feito. Você não é um personagem importante. É
um personagem secundário, entendeu? Entendeu?
Caçador – Secundário?
Barbazul – Sim, secundário. E muito, bigodudo, bigodon. Sai! (O caçador sai) Agora sim.
Agora vou achar mais mulheres para minha coleção de mulheres. (Sai de cena)
Cinderela – (Entra lamentando) Ah, o Príncipe Encantado não me ama mais. Onde
estará a verdade do verdadeiro amor? Aí, estou tão cansada de correr pra lá e pra cá, pra
lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu continuo apenas com um pé de sapato e, nossa gente, toda
essa correria, tudo isso, tá me dando uma fominha. Se pelo menos tivesse uma
maçãzinha para eu comer. (Uma maçãzinha surge gritando no canto da cena) Olha! Uma
maçãzinha. (Vai até ela e dá uma mordida)
Maçãzinha - De novo! (Mordida) De novo! (Mordida) De novo!
Cinderela – Não, agora deixa, maçãzinha. Eu vou deitar aqui e vou descansar um
pouquinho. (Deita e começa a dormir imediatamente)
Príncipe – Aha, ótimo, ótimo, ótimo! Mais escolhas para Bela, Bela Adormecida! (Entra,
pega os sapatos de Cinderela e sai)

CENA X
OFF - (Efeitos de luz, Cinderela vai acordando lentamente) Bem-vindo a Maçãland!
Bem-vindo a Maçãland! Bem-vindo a Maçãland!
Cinderela – Ah, não! Roubaram meu sapato de novo. Ai, droga, droga, droga! Quer
saber? Também daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. (Começa uma coreografia
sentada) Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Hey, hey. Daqui não saio, daqui ninguém
me tira. Hey, hey. Daqui não saio, daqui ninguém me tira.
Barbazul – Ah! Você está aí, venha comigo, baby.
Cinderela – Não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Hey, hey.

Barbazul – Sai. E sai agora mesmo. (Música apressada e strobo. Cinderelaerela corre
pelo palco simulando golpes em Barbazul até tirá-lo da cena).
Cinderela – (Comemorando) Olé, uhu! Olé! Dei um olé nesse Barbazul boboca! (Muda
de humor, agora lamentando) Ai, mas eu continuo sem meus sapatos. Ai, droga, droga!
(Sai da cena chorando).

CENA XI
Chapeuzinho Vermelho – (Entra correndo no palco, como se tivesse sido jogada lá) Aí
meu, não empurra, não empurra! Eu já corri tanto. E tem uma coisa: eu estou muito feliz.
Eu continuo com meus dois sapatos. Gente, sério, eu adoro os meus sapatos!
Eu adoro os meus sapatos,
Eu adoro, eu adoro.
(Toca um sinal, interrompendo a música, Chapeuzinho fica irritada)
Chapeuzinho Vermelho – Está me gongando, é, sonoplasta? Mas a boa notícia é que
aquele monstro asqueroso do pântano asqueroso continua desaparecido! (Nesse
momento a madrasta aparece, por cima do cenário. Um foco de luz nela.)
Madrasta - Olá Chapeuzinho!
Chapeuzinho Vermelho - (Desesperada) Madrasta? Uma madrasta de verdade? Mas
aonde você estava que só apareceu agora nessa história?
Madrasta - Bem, eu estava aqui escondidinha, esperando a Cinderela, a Branca de Neve
e a Bela Adormecida.
Chapeuzinho Vermelho - Olha, eu poderia te dar um recado fofo? A Bela Adormecida,
ela está pregada na sombra, e ela não precisa de madrasta. Ela tem mãe, de verdade.
Madrasta - Acontece que a mamãezinha dela e todo seu reino estão dormindo. E vão
dormir por cem anos. Agora eu sou a tutora dela.
Chapeuzinho Vermelho – “Tuto” o que?
Madrasta – Tutora, a responsável legal.
Chapeuzinho Vermelho – Meu, não te acho nada legal.
Madrasta – Olha, escuta aqui, se elas não me obedecerem, vão se dar muito mal. Vão
ficar ao deus dará! Onde elas estão?
Chapeuzinho Vermelho - Agorinha mesmo elas estavam aqui, piriri, pororó, pororó, piriri.
De repente, você apareceu e elas ó, desapareceram. Mas tenho certeza que vou
encontrá-las em breve. Gostaria de estar enviando um recado fofo?
Madrasta – Gostaria. Diga para elas que se não aparecerem em cinco minutos, eu vou
ficar muito, super, mega... (Som de rugido, em seguida começa a música. A Madrasta

simula tocar um piano. Durante a música Chapeuzinho sai da cena e a Madrasta desce
para o palco, de joelhos, bem baixinha)
Não fique à toa, sou bem má pessoa.
Cuidado eu posso, posso malvadezar!
Sou bem corrompida, sou corrompedora.
Sou bem desonesta, sou assustadora!
Eu aterrorizo, eu tiro seu riso.
Sou bem malvada, sou desgraçada.
Se é malvadeza, pode ter certeza.
Conte comigo, eu lhe dou abrigo.
Não fique à toa, sou bem má pessoa.
Cuidado eu posso, posso malvadezar!

CENA XII
Chapeuzinho Vermelho – (Entra em cena, apontando para onde a madrasta estava)
Meu, essa malvada é cotó! É mó malvadeza, mas é cotó! (Começa a correr, no mesmo
lugar) Puxa vida, onde que estão minhas amigas? A gente se encontra toda hora. Na hora
que é pra gente se encontrar, a gente não se encontra. (Cinderela aparece correndo, ao
seu lado) Ah, Cinderela! Encontrei a sua Madrasta. Ela disse que se não te encontrar em
cinco minutos, ela vai ficar muito, super, mega... (Som de rugido)
Cinderela – Ah, grande coisa... essa Madrasta sempre foi muito, muito malvada... Ah, o
Príncipe Encantado não me ama mais, não sei onde está a verdade do verdadeiro amor,
e agora amiga? O que devo fazer? Fala.
Chapeuzinho Vermelho – Assim que ficar mais calminha, ligue para o seu psicólogo.
Mas agora não sei. Preciso pensar. Apenas continue correndo e chame a Branca de
Neve.
Cinderela – Sim, sim, sim. Branca? (Sai de cena)
Chapeuzinho Vermelho - (Corendo no mesmo lugar) Quantos quilômetros eu já corri?
15, 20, 30, 40 ou 50? Que correria. (Branca de Neve aparece, correndo ao seu lado)
Branca de Neve, pare! Encontrei sua Madrasta, ela disse que se você não aparecer em
cinco minutos ela vai ficar muito, super, mega... (Som de rugido)
Branca de Neve – Ah, grande coisa... essa Madrasta sempre foi muito, muito malvada.
Ah, agora amiga, o que devo fazer? Fala.
Chapeuzinho Vermelho – Assim que chegar na sua casa, coloque um biquíni e vá tomar
um solzinho, porque está muito branquela. Mas agora eu não sei. Preciso pensar, apenas
continue correndo e chame a Bela Adormecida...
Branca de Neve - Ih, não vai dar, não.
Chapeuzinho Vermelho – Não?
Branca de Neve – Não. Ela está pregada na sombra, não pode ir e vir. Mas olha, dizem

que ela é a maior linda! (Sai da cena)
Chapeuzinho Vermelho – Sombra aparece! Aparece, aparece, aparece! Sombra
aparece! Aparece, aparece, aparece! (A tela de sombra aparece novamente, projetado
nela o contra-regra) Mas isso aí é a maior linda? Menino bobo, sai! (O contra regra sai, e
Bela Adormecida entra na sombra) Bela Adormecida, encontrei a sua Madrasta!
Bela Adormecida – Madrasta por quê? Eu tenho mãe de verdade.
Chapeuzinho Vermelho – Eu sei. Mas ela disse que a sua mãe e todo o seu reino estão
dormindo. E vão dormir por cem anos. Agora ela é sua tutora.
Bela Adormecida - “Tuto” o que?
Chapeuzinho Vermelho – Tutora, a responsável legal!
Bela Adormecida – Ah, por que logo ela?
Chapeuzinho Vermelho – Não entrei na minúcia do detalhe. Mas ela disse que se você
não aparecer em five minutes, ela vai ficar muito, super, mega... (Som de rugido)
Bela Adormecida – Ah, grande coisa! Você não sabe o que é isso, porque não tem a sua
família e seu reino dormindo por cem anos. Com você está tudo ok, tudo normal. Você
tem mãe e até avó!
Chapeuzinho Vermelho – Mas não tenho pai.
Bela Adormecida – Ah, grande coisa! E eu que estou aqui pregada nessa sombra com o
pé pelado?...
Chapeuzinho Vermelho – Mas olha o príncipe encantado te ama, te acha maior linda.
Bela Adormecida – Me ama? Me acha maior linda? Por acaso ele consegue me trazer
um parzinho de sapatos? Ai, ridículo... Amiga, olha pra mim, eu nem gosto de sombra. Eu
tenho medo de sombra! Eu sou sombrofóbica.
(A música começa, elas dançam e pulam)
Sou sombrofóbica, sombrofobia.
É a causa de uma mania que a sombra tem,
De não sair de alguém.
Sombra sombria, melancolia.
Pregada estou, sem poder ser quem sou.
Queria sempre o céu, retira sem o véu.
Dá sombra fria, que não traz alegria.
Queria ir e vir, poder me divertir.
Que faço agora? Solução que demora.

Chapeuzinho Vermelho – Que muito legal. Tem site?
Bela Adormecida – Tem sim: www.teatroviradalata.com.br.
Chapeuzinho Vermelho – E tem face?
Bela Adormecida – Tem: @teatroviradalata.
Chapeuzinho Vermelho – E insta?
Bela Adormecida – Sim: @teatroviradalata.
Chapeuzinho Vermelho – Quanta coisa legal!
Bela Adormecida – E agora, amiga? O que devo fazer? Fala.
Chapeuzinho Vermelho – Não sei. A sua situação está muito sombria. Faz uma máscara
de ouro, dá um tempo! (A sombra se apaga, Chapeuzinho fica sozinha no palco) Vou
pensar um pouco. Alguém precisa me ajudar a tirar aquela Madrasta malvada dessa
história. Mas quem poderia me ajudar numa hora dessas? Quem, quem, quem? Claro,
ele, o Barbazul! Barbazul? Barbazul?
Barbazul – (Entrando na cena) Oi...
Chapeuzinho Vermelho – Eu e minhas amigas, a gente odeia aquela Madrasta, a gente
quer que ela saia dessa história. Por favor, você pode tirar ela dessa história?
Barbazul – E como eu poderia fazer isso? Como, como?
Chapeuzinho Vermelho – Muito simples. Dê essa maçã envenenada para ela comer.
(Entrega para ele a maçã envenenada)
Barbazul – Ah, não... Não vou matar a Madrasta com uma maçãzinha envenenada. Não
cola, não cola.
Chapeuzinho Vermelho - Mas você faz coleção de mulheres, só mais uminha.
Barbazul – Não posso.
Chapeuzinho Vermelho – Nossa, Barbazul, eu nunca havia reparado uma coisa...
incrível... Essa sua barba azul, nossa meu, é um charme!
Barbazul – (Vaidoso) Ah, para! Para. (Chapeuzinho coloca a maçã envenenada na mão
de Barbazul e sai da cena. Ele fala com o público.) Agora eu tô assim ó, me sentindo o
maior charme. Fala aí, tô bonito ou não tô? Ah, quem cala consente. Mas também é só
mais uminha para minha enorme coleção. É só a Madrasta comer a maçã envenenada,
pá pum. Vou esperar ela aqui...

CENA XIII

Madrasta – Olá, Barbazul! (Começa uma musiquinha, diálogo cantado)
Barbazul – Olá, como vai?
Madrasta – Eu vou bem e você?
Barbazul – Eu vou bem e você?
Madrasta – Eu vou bem e você?
Barbazul – Muito bem e você?
Madrasta – O que é isso na sua mão? (A música para abruptamente)
Barbazul – Ah isso aqui, é nada, não. É só uma maçãzinha prontinha para ser devorada.
(Barbazul distraidamente morde a maçã envenenada e a derruba no chão. Morre e sai de
cena. Música, efeito de luz e fumaça.)
Madrasta – Ha, ha, ha... Ora, ora, vá morrer pra lá! Achou mesmo que ia me enganar, não
é? Acontece que eu sou muito malvada. A pior má de todas a más. Comigo ninguém
pode!
Não fique à toa sou bem má pessoa
Cuidado eu posso, posso malvadezar!
(A bruxa entra gritando, interrompendo a música)
Bruxa – Calma, calma. Madrasta, não. Eu sou a mais má de todas as más. Comigo
ninguém pode!
Madrasta – Como ousa parar minha musiquinha? Quem é você?
Bruxa – Ora, eu sou você, amanhã.
Madrasta – Como assim?
Bruxa – Aí, burralda, tudo tem que explicar, tantos porquês. Você não sabe que toda
Madrasta vira bruxa um dia? Pena que este dia não vai chegar para você. Deu a maior
sorte em me encontrar. Porque eu sim sou má mesmo.(Som de raio, efeito de luz e
fumaça. A madrasta sai da cena) Vai morrer pra lá, sua cotó! Ai, ai meus queridos, toda
essa malvadeza, tudo isso vai pra mim! Olha o que eu vejo aqui. (Pega a maçã
envenenada, derrubada por Barbazul) Uma maçãzinha dando sopa... E não se
esqueçam, eu sim sou má mesmo! (Morde a maçã. Música tensa, efeito de luz e
fumaça). Vou morrer aqui mesmo. (É puxada para fora da cena).

CENA XIV
Chapeuzinho Vermelho - Ufa! Todos os malvados dessa peça estão morrendo. Morreu
a bruxa, morreu a Madrasta, morreu o Barbazul, morreu o Lobo Mau. Agora eu preciso
voltar para minha casa. Mas como posso voltar pra casa sem meu par de sapatos
originais? Minha mãe e minha avó não vão aceitar esses, elas não são flexíveis. Tanta

angústia, tanta fome. Se tivesse uma maçãzinha pra comer. (Uma maçãzinha surge
gritando no canto da cena)
Maçãzinha – Uhu.
Chapeuzinho Vermelho – Olá, maçãzinha! (Chapeuzinho corre até ela e dá uma
mordida).
Maçãzinha – De novo! (Mordida) De novo! (Mordida) De novo!
Chapeuzinho Vermelho - Agora chega, maçãzinha. Agora vou deitar e dormir, só um
pouquinho. (Deita e dorme imediatamente)
Príncipe – Aha, o que tenho aqui? Mais escolhas para minha bela, Bela Adormecida!
(Entra, rouba os sapatos de Chapeuzinho e sai da cena)
OFF - (Efeito de luz, Chapeuzinho vai acordando lentamente) Bem-vindo à Maçãland!
Bem-vindo à Maçãland! Bem-vindo à Maçãland!
Chapeuzinho Vermelho – Ah, não... Não acredito. Roubaram os meus sapatos de novo.
Droga, droga, droga! Também, fui reclamar na cena anterior, né? Também agora daqui eu
não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira! Hey, hey.
Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira! Hey, hey.
Atchim – (Fantoche contra-regrado, voz off. Chega interrompendo Chapeuzinho).
Atchim! Ei, você viu a Branca de Neve por aí?
Chapeuzinho Vermelho – Ultimamente, não!
Atchim – Atchim! Eu e meus irmãos estamos procurando por ela. Atchim!
Chapeuzinho Vermelho – Meu, vai tomar uma vitamina C!
Atchim – Boa ideia! Atchim! (Sai de cena, entra outro anão)
Soneca – Oi, você viu a Branca de Neve por aí?
Chapeuzinho Vermelho – Ultimamente, não!
Soneca – Eu e meus irmãos estamos procurando por ela.
Chapeuzinho Vermelho – Toma um energético pra acordar, vai.
Soneca – Boa ideia. (Sai de cena, entra outro anão).
Zangado – Ei, você viu a Branca de Neve por aí?
Chapeuzinho Vermelho – Ultimamente, não!
Zangado – Eu e meus irmãos estamos procurando por ela.

Chapeuzinho Vermelho – Tá nervoso? Vá pescar!
Zangado – Boa ideia. (Sai de cena, aparecem três anões).
Chapeuzinho Vermelho - Só falta vir outro, é só o que está faltando na minha vida! Não,
não, não!
3 anões – (Falando repetidamente) Você viu a Branca de Neve por aí? Nós estamos
procurando por ela. (Dois saem, fica um)
Anão – Onde esteve?
Branca de Neve – Correndo, correndo.
Anão - Eu e meus irmãos estávamos procurando por você! Precisamos acabar essa
peça.
Branca de Neve – Tá, mas como vamos acabar essa peça? Como, como? Fala.
Anão – Como assim, como assim?
Branca de Neve - É assim: toda peça tem um começo, meio e fim. Como será o fim
dessa?
Anão – Onde está o príncipe encantado?
Branca de Neve – Está jogado na coxia!
Anão – Onde está a Bela Adormecida?
Branca de Neve - Tá pregada, na sombra!
Anão – Diga que o príncipe encantado vai encontrar com ela. Vou tentar encontrar o
príncipe. (Sai de cena sem Branca de Neve reparar)
Branca de Neve – Tudo bem! Mas antes quero ter uma conversa seríssima com vocês
sete. É o seguinte, eu gostaria... (Repara que está sozinha) Eles nunca me ouvem, só
dão ordem. (Sai de cena)

CENA XV
Príncipe – (Entra carregando uma bandeja com vários sapatinhos) Agora sim! Agora sim
tenho escolhas suficientes para minha bela, Bela Adormecida. Tenho certeza de que ela
irá gostar de algum desses. Ou quem sabe, um desses seja exatamente o dela. Mas
como saberei? Eu não entendo muito de sapatos. Olá, Belíssima!
Bela Adormecida – (A sombra acende, Bela Adormecida aparece sentada) Quero saber
se finalmente você trouxe alguma coisa para mim?
Príncipe – Sim, gostaria de dar uma olhadinha?

Bela Adormecida – Passa pra cá a bandejinha. (O príncipe entrega a bandeja de
sapatos)
Príncipe – Aqui está.
Bela Adormecida - Vejamos. Esse não. Esse é péssimo. Esse é feio. Esse, que chulé!
Ah, que fedor! Espera. Esse aqui pode ser que... pode ser que talvez, sim! (Escolhe um
e calça, em seguida sai da sombra, aparecendo no palco)
Príncipe – Sim. Que bom, minha amada! Meu amor irá te libertar da sombra! Venha,
venha! Agora seremos felizes para sempre!
Bela Adormecida – Mas como? Isso não existe, ser feliz para sempre, é pura fantasia.
Príncipe – Tem razão, chega de fantasias! Vamos para o mundo real, vamos para
Maçãland! (Começa a música, elas dançam animadas)
Maçãland, Maçãland, Maçãland.
Ei, amigo personagem, saia do conto de fadas,
Venha para Maçãland, só tem gente animada.
Que vive no paraíso, sem se sentir culpada.
Meu amigo personagem, Maçãland é a parada.
Maçãland, Maçãland, Maçãland, Maçãland.
Ei, amigo personagem, dê um “up” na fachada.
Tome um coquetel de fadas e renove a sua estrada.
Venha para o paraíso, Maçãland é a parada.

FIM

O Musical

viralatas - o musical
O espetáculo Viralatas - O Musical narra a história de Fifi Golden Diamond,
uma cadela de raça que mora num aconchegante quintal que tem uma linda
casinha.
Fifi recebe vários “mimos” de sua dona e costuma passear na badalada Rua
Oscar Freire. Embora cercada de todo “luxo” se sente sempre muito
sozinha...Esse cenário estável se transforma depois que seus novos amigos
vira-latas colocam Fifi em uma grande enrascada e sua dona resolve
devolvê-la ao Pet Shop. Muito arrependidos, os colegas criam um plano para
resgatar a cachorrinha...
O espetáculo é ágil e bem-humorado, sem perder a sensibilidade.
Os três atores em cena ditam um ritmo intenso. Além disso, são 12 músicas
compostas originalmente, que ajudam a contar essa história. A identidade
visual trás cenário e figurino com cores fortes e vibrantes. Além de educar
sobre a compra e venda de animais, o espetáculo transita por valores
importantes como a amizade, a lealdade e a esperança.

Texto e direção: Alexandra Golik
Elenco: Bebel Ribeiro, Diego Rodda e Marco Barretho
Crítica: 4 estrelas no Guia da Folha / 3 estrelas na Revista Veja SP

CENA I
(Amanhecer. Vemos um lindo jardim com uma linda casinha de cachorro, toda
arrumadinha, com uma plaquinha escrito “Fifi Golden Diamond”. Ao lado, temos um muro
separando o lindo jardim da rua. Fifi acorda, espreguiça-se e canta.)
Fifi - MÚSICA 1: MINHA CASINHA
Como é gostoso,
Dormir e acordar,
Nesta casinha,
Com teto solar.
Nessa graminha,
Que é tão bem cuidada,
Sem carrapatos,
Nem pulgas, nem nada.
Como é gostoso,
Tomar um solzinho,
Espreguiçar,
E dormir um pouquinho.
Neste quintal,
Que é tão planejado,
Tudo ecológico,
E tão bem pensado.
Pois os meus donos,
São bons arquitetos,
Cheios de planos,
E muitos projetos.
Água da chuva,
É reutilizada,
E a energia,
Não é batizada.
Minha ração
É orgânica e boa,
Tão saborosa
Que como à toa.

CENA II
(Ao final da música, do outro lado do muro, aparece Zé Latinha, todo amassado,
estropiado e faminto.)
Zé Latinha – Hey! (Fifi leva um susto tão grande, que cai no chão.)
Fifi – Que susto! Seu mal-educado! Eu tava aqui, de boa, cantando minha musiquinha de
abertura do espetáculo e você chega assim, sem mais, nem menos? Quem você pensa
que é? Eu podia ter tido um ataque cardíaco, sabia?
Zé Latinha – É que eu tô com muita fome... Será que você poderia me dar um pouquinho
da sua comida?

Fifi – Ah! Que abusado! Eu nem te conheço. Qual o seu nome?
Zé Latinha – Eu não tenho nome... Por aí me chamam de Zé Latinha...
Fifi – Zé o que?
Zé Latinha - Latinha. É, porque eu sou um vira-lata da gema.
Fifi– Vira-lata da gema?
Zé Latinha – É. Sou o típico vira-lata! Daqueles que furam o saco de lixo pra ver se tem
comida, sabe? Vai dizer que nunca viu?
Fifi – (Fresca, com nojinho.) Ah, tá... Já vi, sim... Entendi...
Zé Latinha – Você canta bem, né?
Fifi – Você acha? É que eu faço aula de canto e coral, e faço parte do coral CACA.
Zé Latinha – Coral CACA?
Fifi – (Falando com eco) Coral Animado dos Cães Afinados.
Zé Latinha – Que frescura, hein?
Fifi – Não é frescura, meus donos dizem que é básico, sou uma cachorra de raça, com
pedigree!
Zé Latinha – Pé de quê?
Fifi - “Digree”.
Zé Latinha - Entendi. Mas vem cá, aula de canto, como é que é isso?
Fifi – Ah, você não viu nada. Eu tenho aula de etiqueta, passarela, personal trainer, fora
o psicólogo...
Zé Latinha - Psicólogo?
Fifi – Uhum!
Zé Latinha – Pra mim, que sou um vira-lata da gema, só casa e comida já tava de bom
tamanho...
Fifi – É, logo se vê que não tem o fino trato. Você é meio grosseirão. Tô até com um
pouco de medo...
Zé Latinha – Imagina, medo...Eu sou o cara mais legal.
Fifi - Meu, eu nem te conheço.

Zé Latinha – MÚSICA 2: CACHORRO LEGAL
Não me leve a mal,
Sou um cachorro legal,
Gosto de folia
E de companhia.
Gosto quando gostam
De brincar comigo,
E se abano o rabo,
Já sou seu amigo.
E se abano o rabo,
Já sou seu amigo.
Fifi – (Desafinando) E se abano o rabo, já sou seu amigo! (No centro do palco) Olha, você
não pode entrar aqui. Meus donos não gostam de vira-latas. Xô, xô, xô. Sentou, virou,
saiu, vazou!
Zé Latinha – Pode deixar. Fico esperto, eles não vão me ver aqui. E você? Qual é o seu
nome?
Fifi – Ai! Ainda por cima não sabe ler....
Zé Latinha - (Lendo a plaquinha na casinha.) Já sei! Seu nome é... Fifi Golden Diamond.
(Morre de rir da cara dela.) Que metida! Ha, ha, ha! (Se dá conta que a ofendeu e fica
meio sem jeito). Srta. Fifi, a senhorita poderia, quem sabe, talvez, se não for muito
incômodo, um dia, ou agora, ou já, me dar um pouquinho da sua comida? Eu tô morrendo
de fome.
Fifi – Não. Você não disse que sou metida?
Zé Latinha – É que com esse nome Fifi Golden Diamond, pelo amor de deus...
(Fifi simula golpes em Zé Latinha, a luz pisca a cada golpe).
Fifi – Acontece que eu tenho esse nome metido, porque os meus donos metidos, me
deram esse nome metido. Não tenho culpa! (Vendo que Zé Latinha ainda está caído no
chão, se aproxima dele e dá uns tapinhas em suas costas)
Zé Latinha – Ah... (Estende a mão, insistindo.) Morrendo de fome...
Fifi – (Fica com pena dele.) Tá! Tá! Tá! Seu morto de fome! Vou te dar um pouquito da
minha ração. Mas ó, é só um pouquito. (Segurando o pote de ração na mão.) Se minha
dona encontrar você por aqui, cê tá frito! Aliás: tá churrasco! Churrasquinho!
Zé Latinha – (Amedrontado.) Churrasquinho... de gato?
Fifi - Churrasquinho de gato, na versão cachorro! Ha! Ha! Ha! (Ouve-se um grito de fora.
É a Dona Severa, a dona de Fifi, que vem falar com ela.)
Zé Latinha - Que isso?

Fifi - É ela. Minha dona. Se esconde!

CENA III
(Fifi coloca de volta a ração que havia tirado do lugar, intacta. Dona Severa não fala em
palavras compreensíveis, só em gramelô. Desconfiada de alguma coisa, dá uma bronca
em Fifi e faz uma rápida busca ao redor do jardim para ver se não tinha alguém por ali.
Em seguida, faz Fifi dar a patinha e rolar. Diz que vai ao cabeleireiro e sai. Fifi responde
com as frases:) Nada não/ É o gato do vizinho pulando amarelinha/ Imagina, tava só
tomando um solzinho nesse quintal luxuoso/ Bom cabeleireiro, Dona Severa.

CENA IV
Zé Latinha – Nossa. A sua dona é osso, hein? Chata e metida!
Fifi – Eles vendem a imagem de ”ecologicamente corretos” pros outros. Tá na moda, né?
Mas na verdade, não tão nem aí. Pra bicho, então... nem pensar! Me deixam aqui, nesse
quintalzinho, horas e horas sozinha, é horrível...
Zé Latinha – Você fala sobre isso com o seu psicólogo?
Fifi – Falar eu falo, mas ele não me entende.
Zé Latinha – E me diz uma coisa... Como você veio parar aqui?
Fifi– Ah... Essa é uma longa estória....
Zé Latinha – Conta vai....
Fifi – Conta ou canta?
Zé Latinha – Canta vai...
Fifi – Música 3: No Pet Shop
Fui levada a um Pet Shop,
Eu e meu outro irmão,
Nos puseram na vitrine,
Nos vendiam como pão.
Lá já havia outros filhotes,
Só os de pedigree e raça,
Todos num lugar pequeno,
Um caixote com vidraça.
Desmaiávamos sem ar,
Tanta sede, tanta fome.
Uns choravam até dormir,
Outros só queriam um nome.
Pouco a pouco nos vendiam,
Tudo com nota fiscal.

Nos tiravam uns dos outros,
Como se fosse normal.
Até que acordei sozinha,
Não havia mais ninguém,
Nem irmão e nem amigos,
Só restou eu de refém.
Desespero e agonia,
Tomaram conta de mim.
E agora o que fariam?
Qual seria o meu fim?
Resolvi fazer fofuras,
Até que a mulher sorriu.
Me pegou no colo e fez
Um cheque de 7 mil.
(Fifi cai no chão por falta de fôlego.)
Zé Latinha – Fifi, cê tá legal?
Fifi – Finalzinho dessa música é exaustivo. (Estendendo a mão para ele) Ayúdame.
Zé Latinha - (Sem entender) Que?
Fifi - Help me.
Zé Latinha - (Sem entender) Que?
Fifi - Aide-moi.
Zé Latinha - (Sem entender) Que?
Fifi - Vai, vai, me ajuda aí. (Zé Latinha ajuda a se levantar) Olha, eu valho 7 mil. (Mostra
a etiqueta).
Zé Latinha - Deixa eu te falar uma coisa séria, séria mesmo. Sabia que tem um monte de
cachorro largado por aí, na rua, implorando para ser adotado. E ainda tem gente no
mundo que compra cachorro. É o fim da picada...
Fifi - É um absurdo! Mas sabe, qualquer coisa é melhor do que ficar naquele lugar
horrível.
Zé Latinha – (meio sem graça.) Bom, você fala isso porque a sua dona deve gostar muito
de você, olha isso aqui.
Fifi – Só gosta porque sou de raça, tenho pedigree.
Zé Latinha – Pé de quê?
Fifi – “Digree”, “digree”!

Zé Latinha – Tá bom, Fifi. Já entendi. Agora faz um favor, sai de cima do muro.
Fifi – É sério, eu só to aqui porque eu sou de raça. Se não, eu não estaria. E outra coisa,
sabe o que minha dona falou pra dona do Pet Shop onde ela me comprou?
Zé Latinha - O que?
Fifi - Ela falou uma coisa horrível.
Fifi – Ter o direito de me trocar ou devolver e receber o dinheiro de volta, caso não
quisesse mais ficar comigo! Acredita nisso?
Zé Latinha – Só acredito vendo a cena...
Fifi - Então, vamos à cena. (Aponta para a casinha) Luz na casinha. (Foco acende. Fifi se
aproxima) Muito bem. Agora, fumaça. (Pouca fumaça) Em abundância. (Soltar fumaça
até Fifi “engasgar”)
CENA V
(No Petshop vemos Dona Severa, a vendedora e uma Fifi de pelúcia. Sequência de fotos
mostrando a troca do filhote por um grande cheque.)
Fifi - Ai gente, sério. A minha dona me comprou naquele Petshop e ainda falou que queria
nota fiscal. Sabe porque? Para ganhar pontos e milhas.
Zé Latinha – Mas, vem cá... Por que você não fugiu?
Fifi – Não dava pra fugir Zé Latinha, cê acha que não tentei? (Barulho fora da cena
anuncia a chegada de Dona Severa. Fifi, apressada) É ela! Se esconde! Vai, rápido!
(Dona Severa aparece novamente, passa falando, como se viesse ver alguma coisa. Zé
Latinha se esconde, pulando o muro, e Fifi disfarça. D. Severa faz Fifi dar a patinha e
rolar. Em seguida sai, som de pum).
Fifi e Zé Latinha - (Juntos) Iih, peidou!
Fifi – Zé Latinha, não aguento mais roll on...
Zé Latinha – (Olhando para ver se ela não volta.) Eu sou um cara mó legal, sabe? Aqui
na rua, todo mundo vai com a minha cara. Mas tem uma coisa que me deixa bravo, muito
bravo mesmo, é gente sem noção. Tem gente que trata a gente como se fosse uma coisa,
um objeto. Você sabe que coisa e objeto não sente, nem respira. É o fim da picada!
Fifi – É mesmo, o fim da picada...
Zé Latinha – Ah! Taí! Queria ver ela colocar uma pessoa da família dela pra vender, bem
assim, na vitrine, com uma plaquinha: (O ator que faz Dona Severa aparece de Tia e de
Priminha Banguela. Aparece no foco de luz, como delírio) “vende-se minha tia”, ou
“vende-se priminha risonha”... Isso sim, eu queria ver.

Fifi – Bom, mas esse tipo de coisa já fizeram, isso já existiu
Zé Latinha – (Espantado.) Já???
Fifi – Ué... Os escravos não eram vendidos? Esqueceu?
Zé Latinha – Putz... É mesmo.
Fifi – E dizem que até hoje existe escravidão, gente que vende gente...
Zé Latinha - Será mesmo?
Fifi - É, eu ouvi dizer que sim.
Zé Latinha – Gente, que coisa! Quer saber? Ainda bem que eu sou um bom vira-lata da
gema! Eu é que não queria ser gente... Tá louco!
Fifi – É Zé Latinha, mas também não exagera, tem gente muito legal por aí. Eu conheço
o primo de um amigo meu... (As luzes mudam, como o pôr do sol. Fifi repara que está
anoitecendo e muda de assunto) Olha, já tá anoitecendo.
Zé Latinha - Escureceu né? Ficou tarde, eu vou embora. Tchau Fifi.
Fifi - Zé Latinha? Quer conhecer a minha casinha?
Zé Latinha - Eu posso mesmo?
Fifi - Pode!
Zé Latinha - Nossa, ela é grande, né? (Eles entram na casinha)
Fifi - É. Zé Latinha, você sabe que tem gente que é muito legal, né? Vai dizer que você
nunca gostou de uma pessoa? Nunca quis ser adotado por alguém?
Zé Latinha – (Triste.) Pergunta tonta. É claro que já! Já segui várias pessoas aqui na rua.
Eu não acredito mais nesse negócio de alguém querer adotar um cachorro como eu...
Fifi – Mas... Por que, Zé Latinha?

CENA VI
Zé Latinha - MÚSICA 4: QUE IMPORTA SER MANSO
Que importa ser manso,
Que importa sonhar,
Me insultam à toa,
Em qualquer lugar.
Já tentei seguir,
Ir atrás de alguém,
Mas tudo o que tive

Foi puro desdém.
Sou como uma lata
Usada e amassada,
Me chutam da festa,
De mim dão risada.
Eu não valho nada,
Eu não sou de raça,
Não ganho concurso,
Eu não tenho graça.
Eu durmo no frio,
Eu morro de fome,
Eu não tomo banho,
Eu não tenho nome.
Fifi – Sabe Zé Latinha, eu tenho certeza que um dia desses, uma pessoa muito legal vai
querer te adotar, você vai ver! Não perca as esperanças! (Ouve um barulho.) Ah! É a
minha dona. Droga! ou ter que sair de novo.
Zé Latinha – Mas... pra onde você vai?
Fifi - Na Oscar Freire, certeza. Aí, ela fica me emperiquitando, me enchendo de roupinha,
de chuquinha, me depilando. Meu, sério, eu já sou uma Golden Diamond, no final eu fico
parecendo um mico leão dourado! (Ouve o grito de novo, seguido por um pum) Ai, como
ela é peidante. Zé Latinha?
Zé Latinha - Que foi?
Fifi - Decidi uma coisa muito importante. Eu vou te dar um pouquito da minha ração.
(Pega o pote de ração e entrega para Zé Latinha) Mas ó, é só um pouquito. Não é pra
comer tudo, tudo bem?
Zé Latinha - Tudo bem.
Fifi - Pouquito tudo bem?
Zé Latinha - Pouquito tudo bem!
Fifi - Pouquito, pouquito, tudo bem? (Fifi sai).
Zé Latinha - Pouquito, pouquito... Enfiar tudo na boca! (Zé Latinha coloca a cara no pote
e come. Ele chama seu amigo Prego, outro vira-lata bem estragadinho, como ele).

CENA VII
Zé Latinha – (Chamando o amigo.) Prego! Chega aí!
Prego – (Sem aparecer ainda, ouve-se uma voz desfalecida.) Mano,
que que cê quer? Tô pregado, descolei um papelão da hora.
Que delícia...

Zé Latinha – (Com urgência.) Prego, assunto sério, levanta logo.
Prego – Ai Zé, fala logo o que você quer e me deixa dormir, que só assim minha fome
passa.
Zé Latinha – Tá bom, cara. Cê que pediu hein. Hanamauê! (A luz muda e Zé Latinha se
aproxima do muro, segurando o pote de ração. Prego levanta devagar, hipnotizado).
Prego - Pra mim!? (Olha e vê que tem comida. Fica todo animado. Pula o muro e faz uma
coreografia) Comida é água, comida é pasto. Você tem fome de quê? Você tem sede do
que? Hanamauê, Zimbábue, Paranauê. A comida eu vou comer. (Na hora H em que vai
atacar, pensa no Piolho, seu amigo esfomeado, e volta a si.) Zé, bateu um proceder aqui
na minha consciência. O piolho, cara.
Zé Latinha - Qual é?
Prego - Sabia que ele não come nada há uma semana? Tá com as patas pra cima,
praticamente morto!
Zé Latinha – Mas cadê o cara, cara? (Procurando) Piolho! (Prego pula o muro, onde
ouvimos Piolho resmungando)
Prego – Ô Zé, me ajuda aqui... (Como não responde, Prego pega Piolho pelos braços e
o apoia na mureta, como se fosse um pedaço de carne.) Coitado, tá mal. Desmaiou de
tanta fome.
Zé Latinha - Cê sabe né, cara? Só tem um jeito dele voltar...
Zé Latinha e Prego - (Juntos) Hanamauê. (A luz muda e Zé Latinha se aproxima do muro,
segurando o pote de ração. Piolho levanta devagar, hipnotizado).
Piolho – (Sentindo o cheiro.) Hanamauê, pra mim! Oba! (Piolho entra no quintal da Fifi.
Começa um corre corre pra pegar o pote de comida. Strobo. Todos se trombam e caem,
diversas vezes).
Zé Latinha – Parou! gente do céu! (separando as sílabas) Edu-cação! Não pode comer
tudo! Só um pouquinho, eu prometi pra Fifi!
Piolho – Quem é a Fifi?
Prego – Uma lombriga que mora na minha barriga. (Aponta para a barriga) E tá comendo
as minhas últimas gordurinhas...
Zé Latinha – Que lombriga que nada! Fifi é a Fifi, só isso!
Prego – Ok! Fifi é a Fifi, só isso! E eu tô esfomeado. Só isso! Vamos logo! Vamos pegar
esse rango logo e dividir igualmente logo, pode ser logo?
Prego e Piolho - (Juntos) Atacar!

Zé Latinha - Pera ai! Onde estão as latinhas de vocês?
Prego e Piolho - Atrás do cenário.
Zé Latinha - E a minha?
Prego e Piolho - Também.
(Eles pegam as latinhas e voltam batucando.)
Zé Latinha - Vamos dividir a comida como irmãos!

CENA VIII
Coreografia com música instrumental.
(Deixa a metade para a Fifi e divide a outra metade da ração em três partes iguais. Ao
todo, temos 4 partes. Prego e Piolho começam a comer suas partes, respectivamente. Zé
Latinha está absorto, olhando para o céu, rindo, nas nuvens, com ar de apaixonado...)
Prego – E aí, Zé, diz uma coisa...
Piolho - Cê não vai comer sua parte?
Zé Latinha – (Sem dar atenção, todo descolado.) Minha fome passou...
Prego e Piolho – (Indignados.) Por quê???
Zé Latinha – É que... Tô apaixonado!
Prego e Piolho – (Indignados.) Por quê???
Zé Latinha - Foi amor à primeira vista!
Prego e Piolho – Ih, lá vem música!
Zé Latinha - Música 5: Conheci uma Mina
Conheci uma mina,
Que é muito legal,
Que não desafina,
Faz canto e coral.
Ela é muito fofa,
Tem uma estória triste,
Mas o importante
É que ela existe.
Seu nome é Fifi,
Ela é diferente.
Ela é de raça,
Mas é como a gente.
É bem consciente,

Não acha normal,
A compra e a venda
De um ser animal.
Nunca a tinha visto,
Mas a sensação
De já conhecê-la,
Causou impressão.
Ela é muito esperta,
Não gosta de atrito,
Parece comigo,
Nela acredito.
Conheci uma mina,
Que é muito legal,
Que não desafina,
Faz canto e Coral.
Ela é muito fofa,
Tem uma estória triste,
Mas o importante
É que ela existe.
Zé Latinha – (Recitando uma poesia final.) “Ah....O amor... O amor é como a flor, dá calor,
dá fervor, dá furor, dá torpor, chega até a dar dor...” (Cai em si.) Nossa, dá dor mesmo.
Que fome! (Se dá conta que está morrendo de fome. Procura sua comida.) Hei! Onde tá
a minha comida? Não acredito! (Enfurecido!) Cês comeram a comida da Fifi! (Prego e
Piolho disfarçam. Perseguição com música instrumental. Piolho consegue fugir. Prego e
Zé Latinha acabam brigando e, sem querer, destroem a casinha de Fifi. Ao ver a
catástrofe, Prego consegue fugir. Fifi chega neste exato momento e vê em Zé Latinha, o
grande causador do acidente.)

CENA IX
Fifi – Meu! Não acredito! Eu deixo você comer um pouco da minha comida, você come
tudo, e ainda por cima destrói a minha casinha? A casa caiu, meu! Não acredito! Meu!
Não acredito!
Zé Latinha – Calma, Fifi... Por que você tá falando assim?
Fifi – Tô falando assim porque depois da Oscar Freire, nós fomos no shopping da Mooca.
Olha o que fizeram comigo? (Tá toda emperiquitada.) Mas isso não é o pior. O pior é que
agora tô perdida. Minha dona vai me devolver pro Pet Shop, eu ainda tô na garantia,
lembra? (Começa a chorar.)
Zé Latinha – Calma Fifi, a gente vai dar um jeito!
Diálogo cantado
MÚSICA - 6 - Rapsódia
(Dona Severa entra, enfurecida, gritando, dando bronca. Em seguida,
tem um diálogo com Fifi. Manda Fifi arrumar as malas. Vai voltar

para o Pet Shop. Fifi fica arrasada. Chorando, faz sua malinha para ir embora. Só Fifi fala,
Dona Severa, como sempre, emite apenas sons de gramelô.)
Fifi – A casinha está quebrada, mas será logo arrumada!
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!!!
Fifi – Por favor, não leve a mal, voltará tudo ao normal!
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!!!
Fifi – Eu imploro! Não me dope! Tudo, menos Pet Shop!
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!!!
Fifi – Eu aprendo a cozinhar, dirigir, lavar, passar!
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!!!
Fifi – Faço graça, sirvo a mesa, serei útil com certeza!
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!!!
Fifi – Conto estórias, lavo a louça, por favor, peço que ouça!
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!!! (Olha no relógio e diz que vem buscá-la
em 5 minutos. E não tem conversa, ela vai e pronto. Fifi interrompe sua saída).
Fifi - Dona Severa! (Dando a patinha) Roll on? (Dona Severa grita e sai) Droga, acabou
pra mim. (Enquanto Fifi chora, Zé Latinha havia ouvido tudo escondido. Ele aparece). Ela
vai me devolver! Eu tô perdida. Acabou pra mim!
Zé Latinha - Calma, calma! Acabei de ter uma ideia muito legal...
Fifi – (Dramática.) Muito legal é você. Eu te dei minha comida e olha o que você fez.
Transformou minha vida pacata e tranquila num horrível pesadelo! Agora terei de retornar
ao cativeiro.
Zé Latinha – Para de drama, Fifi... Isso é Shakespeare?
Fifi – Não, é tragédia grega... Édipo, Sófocles... Ai de mim!
Zé Latinha – Calma, eu acabo de ter uma baita ideia. (Assobia e chama) Prego, chega
mais! (Prego surge, Fifi se assusta e pula no colo de Zé Latinha. Ele faz as
apresentações). Fifi, prego... Prego, Fifi... (Prego oferece a mão, mas Fifi recusa,
enojada).
Zé Latinha – O negócio é o seguinte: o Prego vai se disfarçar de você!
Fifi e Prego – Como é que é!?

Zé Latinha – Muito simples: cê vai pegar uma sainha que nem a dela, uma peruquinha
que nem a dela e seguir com a Bruxa Malvada pra loja que vende animais.
Prego – Eu não vou, vai você.
Zé Latinha – Eu não posso, estou ocupado. Sabe porque? Porque eu vou chamar a Liga
dos Cães Justiceiros. (Toda vez que fala Liga dos Cães Justiceiros a luz pisca, e eles
fazem uma movimentação com os braços).
Fifi - Mas será que a Liga dos Cães Justiceiros ainda está na ativa?
Zé Latinha - Claro que sim, mais do que nunca.
Prego – Ai galera, não viaja. A agenda dos caras é lotada!
Fifi – Será que eles não encontram uma brechinha na agenda?
Zé Latinha – Calma, calma. Na hora H eles sempre aparecem. Vou aproveitar pra
chamar também a Galera da Rua!
Fifi - Galera?
Prego - Os meus amigos vira-latas que estão na rua passando fome, sede e frio!
Zé Latinha - E de quebra, salvar os filhotinhos da loja que vende animais.
Fifi – Mas vem cá, vocês vão trazer todo mundo pra cá?
Zé Latinha – Quantos eu conseguir!
Prego - Aqui tem uma grama gostosa, bate sol, tem uma casinha...
Fifi - (Apontando para a casinha destruída) Tinha né?
Zé Latinha e Prego - (Juntos) A gente conserta!
Fifi – Eu vou dar um toque fofo pra vocês. Não tem saneamento básico pra tanta gente,
quer dizer, tanto cachorro....
Zé Latinha – Não é por tanto tempo. Só até a Liga dos Cães Justiceiros ajudar a gente a
espalhar por aí que aqui virou um lugar de adoção! Que tal?
Fifi – Cê tá louco... A Dona Severa acaba com a raça de todo mundo!
Prego – No caso, já é todo mundo sem raça mesmo...
Zé Latinha – Calma, Fifi! Vai dar certo, confia em mim!
Fifi – (Apontando para a casinha destruída) Da última vez que confiei em
você, me dei mal...

Zé Latinha – Calma, calma. Eu vou acionar a Liga dos Cães Justiceiros. (Para o Prego)
E você, cara, vai trocar de roupa. Precisamos agir imediatamente! Você precisa se
disfarçar de Fifi!
Fifi – Algo me diz que ele vai ficar ridículo...
Prego – Algo me diz a mesma coisa.
Zé Latinha – Poxa, Prego! Não era você que queria ser ator? Olha a oportunidade...
Prego – (Irônico.) Boa, né?
Fifi – E como ele vai se transformar em mim? Quem vai fazer a produção?
Prego – Produção?
Fifi – É, quem vai arrumar a roupa, a peruca e etc?
Zé Latinha – Eu tenho um brother, o Piolho, ele mora na 25 de março. É só a gente pedir,
que ele consegue uma peruca e uma roupinha igualzinha a sua...
Fifi – Ai, Zé Latinha... Cê tem cada uma... que parece duas...
Zé Latinha – Fiquem trancs! Vai dar certo! Agora vai lá dentro e pega toda a ração que
tiver na dispensa pra quando o pessoal chegar! (Fifi pega a malinha e começa a sair. Zé
Latinha interrompe). Ei, deixa essa mala aqui com o Prego!
Fifi - (Cantando) Tchau malinha bonitinha, tchau, tchau, tchau, tchau. Fica aí, bem
quietinha, bem no meu quintal. (Fifi sai.)
Prego – Zé, eu acho ridículo ter que passar por isso...
Zé Latinha – Prego, não fica assim não. Meu, faz como no teatro: se joga! (Sai de cena)
Prego - (Filosofando) Ser ou não ser... Eis a questão.

CENA X
Zé Latinha - Agora é só falar com o Piolho e arranjar as coisas. Ó a foto da Fifi. (Mostra
a foto para o público. O cenário se mexe, chamando a atenção de Zé Latinha, que
começa a procurar. Jogo de entra e sai entre os dois.)
Piolho – Zé Latinha, você ainda tá muito nervoso comigo?
Zé Latinha – Não. Mas cara, ajuda a gente. O Prego vai se disfarçar de Fifi... Olha a foto
da Fifi.
Piolho - (Surpreso) Ó! Essa é a Fifi? Ela se parece comigo!

Zé Latinha - Precisamos de uma peruca e uma roupinha iguais as da Fifi. E só você
conhece os esquemas da 25 como ninguém!
Piolho – Qualé, mano? Vai você naquela 25 infernal... Tô dando um tempo de lá, agora
a moda é fazer churrasquinho de cachorro, cê sabia?
Zé Latinha – Ai, Piolho, por favor, deixa de ser boboca. Preciso da sua ajuda, é uma
“causa maior”.
Piolho – A causa maior que eu conheço é a que causa a maior fome na minha barriga...
Zé Latinha – Mano, cê vai ter muita comida. E vai ser uma aventura!
Piolho - Porque?
Zé Latinha - Porque eu acionei a Liga dos Cães Justiceiros.
Piolho - Pra que?
Zé Latinha - Como pra que? Vamos libertar todos os cachorros encarcerados daquele
maldito Pet Shop, impedir que a Fifi volte pra lá e, “de quebra”, vou pegar todos os sacos
de ração que estão na loja e trazer pra cá, e depois vou chamar todos os meus amigos
vira-latas pra virem morar aqui com a gente!
Piolho - Oba! Comida! (Abre os braços em comemoração e acaba batendo em Zé Latinha. Que levanta, abatido) Quando eles virão?
Zé Latinha - Eles quem, cara?
Piolho - A Liga dos Cães Justiceiros. (Piolho bate novamente em Zé Latinha)
Zé Latinha - Você sabe que a Liga só chega na Hora H. Então vai ô, me ajuda! Descola
as roupas pro Prego, vai!
Piolho - Tá bom! “É dois palito”. É pá, pum.
Prego - (Passagem de tempo. Piolho ajuda Prego, que aparece todo disfarçado de Fifi.
Prego interage com a plateia.) Bom, agora que vocês riram bastante, eu vou ficar aqui,
esperando a desgraçada da Dona Severa me levar pro Pet Shop. (Prego se ajeita, pega
a malinha e, em seguida, chega a Dona Severa, com toda a estupidez que lhe é peculiar,
pronta para levá-la de volta à masmorra.)
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!!!
Prego, de Fifi – Não, tudo bem, podemos ir sim... (Resignado, ele obedece. Dona Severa
acha tudo muito estranho na atitude de Fifi.)
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!

Prego, de Fifi – Cheguei à conclusão de que a senhora tem razão, tudo bem, pode me
devolver. E reaver o seu cascalho. R$ 7 mil é bastante, né?
Dona Severa – Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou!!! Roll on! (Prego não entende, ela repete)
Roll on! (Prego não entende. Blackout)

CENA XI
Fifi – (Aparece.) Puxa vida, eu tô me sentindo muito sozinha. Eles estão demorando
muito! Já dormi, já acordei, já sonhei com a minha mãezinha. Eu to com muito medo, e
quando a gente tem medo, a gente sempre pensa na nossa mãezinha. Eu não sei onde
minha mãezinha tá, me tiraram dela. Mamãezinha...
Fifi – Música 7: EU, ONTEM, ACORDEI
Eu, ontem, acordei
Com a alma vazia,
Depois eu me lembrei
O que você dizia...
Ser boa é fazer,
Do nada, florescer
O amor que vem de dentro,
Do fundo do talento.,
Então eu desenhei
A sua voz, querida,
Seus olhos, seu cabelo,
Mãe linda e preferida.
E, hoje, eu acordei
Com minha alma plena,
Porque sonhei, de novo,
Me vi quando pequena.
Seu rosto tão bonito
Ao me fazer dormir,
Seu jeito tão seguro
De que vou conseguir.
Fifi - Eu vou dormir mais um pouquinho, pra sonhar com a minha mãe de novo. Mamãezinha... (Sai de cena)

CENA XII
Cena do Pet Shop
(Pet Shop - A vendedora aparece. Vários bichos de pelúcia, sentados em prateleiras,
sendo maltratados como se não fossem nada. Chega, então, Dona Severa com Fifi à
tiracolo. Tenta fazer a devolução, mas é recusada. Fica irritada e bate na vendedora,
pega o cheque, devolve Fifi e vai embora. Outra vendedora entra, elas começam a jogar
Fifi de um lado para o outro. Então, entra Prego, de Fifi, vendo aquele absurdo, se revolta.
Estuda a melhor maneira de libertar seus amiguinhos até que consegue, finalmente,
chamar o Zé Latinha que fazia barulho lá fora.)

Zé Latinha - (Desdenhando da roupa de prego) Cadelinha!
Prego, de Fifi - Olha o barulho! Assim vão descobrir a gente! Temos que agir como
gatos...
Zé Latinha – (Tenta, sem sucesso, imitar o miado de um gato) Mas eu sou cachorro!
Como posso agir como gato?
Prego, de Fifi – Ué... Tem cachorro que é gato, gato que é pato, pato que é periquito,
mosca que é mosquito.
Zé Latinha – Como assim?
Prego, de Fifi – Assim ó.

CENA XIII
Prego - MÚSICA 8: TEM CACHORRO QUE É...
Tem cachorro que é gato,
Gato que é pato,
Pato periquito,
Mosca que é mosquito.
Tatu que é coelho,
Coelho que é galinha,
Galinha D'angola,
Peru de cartola.
Esquilo que é lesma,
Lesma que é cobra,
Cobra tartaruga,
Coruja sem ruga.
Tem cavalo que é porco,
Porco que é rato,
Rato jacaré,
Bicho que é de pé.
Elefante que é burro,
Burro que é formiga,
Formiga cigarra,
Canguru que amarra.
Hipopótamo que é cabra,
Cabra que é girafa,
Girafa que é príncipe,
Príncipe que é sapo.

CENA XIV
Zé Latinha – Ah, entendi... Ouve! É a vendedora chegando, vou me esconder!
Prego - E a Liga dos Cães Justiceiros?

Zé Latinha - Na hora H eles aparecem.
Vendedora – (Entra na cena, murmurando) Scgsjhsirkikshsgdkjdkkdoiou... (Ao ver os
dois, corre para pegá-los. Blackout. Projeção da Liga Dos Cães Justiceiros)
Somos a Liga dos Cães Justiceiros,
Mais que incríveis, somos maneiros,
Fazer o bem, é o que queremos.
É só chamar, nós resolvemos!
Conte com a gente, não tem perigo,
Nós espantamos seu inimigo.
Somos espertos, todos amigos!
Atendemos os seus pedidos.
Somos a Liga dos Cães Justiceiros,
Mais que incríveis, somos maneiros!
Se precisar, é só chamar,
Fique tranquilo, vamos chegar.
Não temos tempo para perder,
Sempre na ativa pra resolver .
Faremos tudo para ajudar,
Aparecemos na Hora H
Somos a Liga dos Cães Justiceiros,
Mais que incríveis, somos maneiros!
Fifi – (Vem trazendo todos os cachorrinhos, exultante) Zé Latinha! Que legal! Quanta
gente, quer dizer, quanto cachorro! Olha quem veio.
Zé Latinha - Quem?
Fifi - (Abraçando um cachorrinho) O Valter. (Coloca-o junto aos outros). Por um momento
eu achei que a Liga dos Cães Justiceiros não ia aparecer...
Zé Latinha – Na Hora H eles sempre aparecem.
Fifi – Meu, eu to tão feliz. A gente tem uma família. (Fifi e Zé Latinha começam a cantar
a mesma musiquinha, cada um de um lado do palco. De repente, percebem que estão
cantando juntos)
Fifi e Zé Latinha - Mas... Como você... Como você sabe... Como você sabe essa
música? Só uma pessoa, quer dizer, só um cachorro conhece essa música.
Fifi – (Surpresa) Meu irmão!
Zé Latinha – Minha irmã! (Eles se abraçam, e Zé Latinha chama ela para cantar a
musiquinha)
MÚSICA 9: PULGA
Pulga
Pula, pula, pula...
Pulga

Pula, pula,
Pula, pula, pula,
Pulga
(Zé Latinha puxa Prego para o palco)
Pulga
Pula, pula, pula...
Pulga
Pula, pula,
Pula, pula, pula,
Pulga.
Prego - Vocês são irmãos e eu to muito emocionado!
Fifi - Zé Latinha, meu irmão. Mas da última vez que eu te vi, você tinha sido vendido
daquela vitrine horrível. Se você foi comprado por alguém, porque você se tornou assim,
um cachorro abandonado, da noite pro dia?
Zé Latinha – Não foi da noite para o dia...
Fifi – Como foi?
Zé Latinha - Um belo dia, acordei e, como todos os dias, fui com meus donos passear no
parque. Um parque que a gente sempre ia. Só que neste dia... Eles me deixaram lá.
Fifi - Porque fizeram isso?
Zé Latinha – Porque eles reclamavam que eu latia muito.
Fifi – Cachorro late, né?
Prego - Ainda mais quando a gente fica horas e horas sozinhos!
Zé Latinha – Daí eles me jogaram no parque, me deram um perdido. Corri atrás deles,
quase fui atropelado, corri tanto que nem sabia mais onde eu tava. Por sorte, consegui
achar de volta a casa onde eu morava.
Fifi – Sorte? Voltar pra casa dessa gente? Depois de terem te abandonado no parque?
Você chama isso de “sorte”?
Zé Latinha – Somos fiéis, fazer o quê...
Fifi – Eles tentaram fazer essa coisa horrível de novo?
Zé Latinha - Tentaram mesmo. Aí eu corri, pra bem longe. Pra eles não me acharem de
novo.
Fifi - Você foi corajoso!
Zé Latinha - Eu fui, não fui. Mas também foi muito difícil, eu passei muita fome,
sede, muito frio. Mas na rua eu conheci o Prego! (Eles se abraçam)

A gente podia achar um dono ou uma dona perfeita! Alguém bem legal, que gostasse
muito da gente.
Fifi - Uma dona perfeita seria perfeito! (Som de latidos) Mais cachorrinhos estão
chegando. Eu vou ter que fazer a hostess.
Zé Latinha - O que é hostess?
Fifi - Eu vou recepcionar os cachorros. Pensa que não dá trabalho, cuidar de cachorro?
(Sai da cena).
Prego – E agora? Todo mundo vai querer um dono ou uma dona de verdade, né?
Zé Latinha - Merecer a gente merece, né!?
Prego - Será que isso existe? Será que isso vai acontecer com a gente? (Começa a
chorar)
Zé Latinha - Cara, não chora. Vai que uma hora acontece...
Prego - Que hora?
Zé Latinha - Na Hora H!
(Sem mais nem menos, aparece uma mulher com uma aparência de ser super gente boa,
cantando.)
MÚSICA 10: SUA DONA PERFEITO
Sou
Sua dona perfeita,
Vou
Te proteger na vida,
Vou
Te dar um lar, te dar comida...
Sou
Sua dona perfeita,
Vou
Te dar amor bem forte,
Vou
Te dar um nome que traz sorte....
Sou
Sua dona perfeita,
Vou
Te dar dignidade,
Vou
Te dar respeito e lealdade...
Sou
Sua dona perfeita,
Vou

Te dar o que pedir,
Vou
Te dar afeto e te sorrir...
Sou
Sua dona perfeita,
Sou
Aquela que te ama,
Sou
Aquela que não te abandona.
(Durante a música, a Dona Perfeita coloca coleiras em Zé Latinha e Prego.)
Zé Latinha - No fundo dá pra perceber que não importa cor, raça, nem religião.
Prego - O que importa Zé, é o amor que a gente tem aqui dentro. (Eles cantam a segunda
parte da música.)
MINHA DONA PERFEITA
É,
Minha dona perfeita
Vai
Me proteger na vida,
Vai
Me dar um lar, me dar comida...
É,
Minha dona perfeita
Vai
Me dar amor bem forte,
Vai
Me dar um nome que traz sorte....
É,
Minha dona perfeita
Vai
Me dar dignidade,
Vai
Me dar respeito e lealdade....
É,
Minha dona perfeita
Vai
Me dar o que eu pedir,
Vai
Me dar afeto e me sorrir...
É,
Minha dona perfeita
É
Aquela que me ama,
É
Aquela que não me abandona.

Fifi – Agora sim, a gente é uma família de verdade!
Prego – Hoje é o dia mais feliz da minha vida!
Zé Latinha – Vai todo mundo morar com a gente!
(Eles juntam as mãos no centro do palco e falam juntos)
Fifi, Zé Latinha e Prego - Viva os Vira Latas!
MÚSICA 11: SOMOS VIRA LATAS
Somos vira-latas,
Somos demais,
Somos os bacanas,
Somos os tais.
Não tem tempo ruim,
Que nos entristeça,
Não tem cara feia,
Que nos aborreça.
Nosso compromisso
É a paciência,
Nossas atitudes
São a nossa crença.
Sentimos de longe,
Gente que é do mal,
Não erramos nunca,
Isso é o principal.
Temos faro fino
Pra quem é do bem,
E um grande tino
Que vai muito além.
Somos vira-latas,
Somos demais,
Somos os bacanas,
Somos os tais.
Temos paciência,
Sempre a te esperar,
É a nossa essência,
Viver pra te amar.
Seu melhor amigo,
Pode apostar,
Não tem mais perigo,
Sinta está no ar.
Nascemos sabidos,
Nem nos oriente,
Não tem uma raça
Que nos represente.

Serei seu amigo
Do começo ao fim,
Só me dê um abrigo
E aposte em mim,
Somos vira-latas,
Somos demais,
Somos os bacanas,
Somos os tais.

FIM

Os

Mosqueteiros

os 3 mosqueteiros
Os 3 Mosqueteiros conta a história de D’Artagnan um jovem provinciano
que sai de sua terra natal no Sul da França em direção a Paris com o intuito
de se tornar um fiel mosqueteiro do rei. No entanto, antes de atingir seu
objetivo, muitas peripécias acontecem, obrigando o jovem gascão a lidar
com toda sorte de intrigas, romances e segredos que alteram
inesperadamente a história.
O perigo é constante neste universo de espiões e delatores, mas ao
juntar-se aos mosqueteiros Athos, Porthos e Aramis, D’Artagnan faz com
que até o impossível se torne possível, tamanha é a força desta união.
Nessa história, a amizade e a luta pelo poder são muito evidentes o tempo
todo. Duelar é sempre uma questão de vida ou morte, mas essa luta, contra
as garras do poder, pode ser mais fácil quando se tem um forte laço de
amizade.
Sentimentos profundos tais como, amor à primeira vista, amor não
correspondido ou o amor perdido, serão tratados nas entrelinhas desta
adaptação, afinal, nada mais humano que tais sentimentos...
As 10 músicas foram compostas originalmente para o espetáculo. Num entra
e sai “eletrizante”, típico da linguagem da Cia Viradalata, estes atores terão
a árdua tarefa de defender seus personagens de forma ágil e divertida.
Nossa intenção é prender, a cada minuto, a atenção de todos, crianças e
adultos.

Texto e direção: Alexandra Golik
Elenco: Bebel Ribeiro, Marco Barretho e Rennata Airoldi
Crítica: 3 estrelas na Revista Veja SP

CENA I - Cenário: Floresta
Off de abertura – França e Inglaterra estavam em guerra. Disputavam uma região
chamada “La Rochelle”, lugar onde franceses protestantes, aliados à Inglaterra, se
rebelavam e lutavam contra franceses católicos, representados pelo Rei Luís XIII e seu
ministro, o Cardeal Richelieu. Em meio a essa terrível guerra, algo totalmente improvável
aconteceu... Um grande amor nasceu entre Ana, Rainha da França e Buckingham, duque
da Inglaterra. Um amor impossível, mas verdadeiro. (Cena de amor entre a Rainha Ana
D'Áustria e o Duque de Buckingham. Entram, cada um de um lado do palco até se
encontrarem ao centro.)
MÚSICA 1: Amor impossível - Rapsódia
Impossível nosso amor,
Impossível essa dor,
Impossível não ter fim,
Impossível eu sem mim.
Impossível não caber,
Impossível não querer,
Impossível não te ter,
Impossível te perder.
(No final, ela entrega a ele sua joia mais preciosa, como prova de amor, um amor
impossível, mas verdadeiro. Assim que o Pai de D’Artagnan entra, o casal sai.)

CENA II – Cenário: Floresta
Pai de D’Artagnan - D’Artagnan, meu querido filho, tudo o que tenho para te dar é esse
cavalo, 15 moedas, essa pomada caseira feita por sua mãe e o mais importante: esta
carta de recomendação. Assim que chegar a Paris, leve essa carta para meu grande
amigo, o Sr. de Tréville, Comandante dos Mosqueteiros do Rei. Mas tome muito cuidado
com o Cardeal Richelieu, ministro do Rei, que criou para si mesmo uma guarda particular,
rival dos Mosqueteiros. Vivem duelando! Agora vá e boa sorte, meu filho! (Sai.
D’Artagnan se põe a cavalgar.)
D’Artagnan – (Olhando para a carta.) Querido Pai, nunca me esquecerei de suas
palavras! Vou me tornar um Mosqueteiro, o senhor terá orgulho, muito orgulho de mim!
(Do outro lado do palco, entra o Esquisito à cavalo. Ele tem um topete, e é um fidalgo
metido e arrogante. Fala com um sotaque inglês. Ao avistar o cavalo de D’Artagnan, se
põe a rir jocosamente.)
D’Artagnan – É muito fácil rir de um cavalo, quero ver rir do seu dono!
Esquisito (Conde de Rochefort) – Realmente, rir do cavaleiro seria muito imprudente.
D’Artagnan – (O Esquisito vira as costas e sai às gargalhadas KKKK...) Se for um
homem honrado, lute! Assim posso esquecer que me ofendeu!
Esquisito (Conde de Rochefort) – (Voltando.) Oh, coitado! Está com a honra ferida?
(Lutam. Estalajadeiro vira cenário 3 - Hospedaria. Mesa e banquetas. D’Artagnan cai
desmaiado, e ao revistá-lo, o Esquisito encontra a tal carta de recomendação, a rouba e

sai.) Uma carta de recomendação para o Sr.. de Tréville? Nunca será entregue!!!
KKKKKK...
D’Artagnan – Cara esquisito! Nunca me esquecerei desse topete...
Estalajadeiro - Deixe-me ajudá-lo, rapaz!
D’Artagnan – Obrigado, senhor! (Percebe que sua carta foi roubada.) Onde está a minha
carta de recomendação? Se não me disser, vou quebrar tudo isso aqui!
Estalajadeiro – Calma, senhor! Vou lhe contar o que aconteceu, tim tim por tim tim!
(Conta tudo em câmera rápida, com gestos precisos e uma música de fundo.) Tendeu?
D’Artagnan – Tendi! (Estalajadeiro desvira cenário 3: floresta.) Aquele topetudo roubou
minha carta. Ao chegar em Paris, contarei tudo para o Sr. de Tréville, chefe dos
Mosqueteiros! (Sai em direção a Paris. O Sr. de Tréville também mora ali pertinho, e isso
agrada muito a D’Artagnan, fazendo parecer que se trata de um bom presságio!)

CENA III – Cenário: Casa do Sr. de Tréville
Porthos vira cenário 1 – casa Sr. de Treville.
Aramis – Bela vestimenta, não é Porthos?
Porthos – Caríssima, mas está na moda! Afinal, dinheiro é para ser gasto não é, Aramis?
(Gargalham juntos. Saem. D’Artagnan entra).
D’Artagnan - Olha! A casa do Sr. de Tréville! Que sorte!
MÚSICA 2: Que Sorte
Que sorte é assim,
Quando algo, enfim,
Parece estar certo,
E o não vira sim.
Que sorte é saber,
Que todo querer,
Se vem com alegria,
Vai acontecer.
que sorte é sentir,
Ter a sensação,
Que todo possível
Não é ilusão.
Sr. de Tréville – (Muito irritado.) Esses Mosqueteiros, sempre aprontando! Athos,
Porthos, Aramis!!!! (Entram apenas Porthos e Aramis). Ontem à noite, o Rei me disse que
passaria a recrutar seus Mosqueteiros entre a Guarda do Cardeal!
Aramis – (Blasé) Sério, Comandante? Mas, por quê?

Sr. de Tréville – Porque meus Mosqueteiros provocaram a maior bagunça e os guardas
do Cardeal foram obrigados a prender os baderneiros... O que faziam os dois bravos e o
sempre ausente Athos?
Aramis – (Dramático.) – Athos está doente... (Sai.)
Sr. de Tréville – O que ele tem???
Porthos – (Interrompendo.) Ah... Catapora, senhor!
Sr. de Tréville – Catapora? Nessa idade? (Bravíssimo.) Ridículo! Os Mosqueteiros do
Rei sendo presos pela Guarda do Cardeal!
Porthos - Fomos traídos! Não tivemos tempo de reagir!
Sr. de Tréville – Como está Athos?
Porthos – Péssimo! Com o ombro perfurado... Olhe, lá vem ele! (Porthos sai.)
Athos – (Cambaleante.) – Aqui estou!
Sr. de Tréville – Athos! Fico feliz em ver que você está bem! (Athos cai desmaiado 2 x.)
Oh, não! (Levanta Athos e o empurra.) Vá ao médico! Ah! Esses mosqueteiros, sempre
aprontando! (Senta-se em sua casa. Entra D´Artagnan).
D’Artagnan – Senhor de Tréville? Prazer em conhecê-lo! Sou D’Artagnan!
Sr. de Tréville – D'Artagnan! O prazer é todo meu! Seu pai sempre foi um bom e fiel
amigo! O que posso fazer por você?
D’Artagnan – Quero ser Mosqueteiro, senhor, como meu pai!
Sr. de Tréville – Claro!
D’Artagnan – (Para o público.) - Que sorte!
Sr. de Tréville – Mas antes terá que prestar dois anos de serviços em outro Regimento...
São as regras!
D’Artagnan – Estou aqui apenas para servir entre os Mosqueteiros! (Fazendo menção
de ir embora.) Sabia que aquela carta me faria falta!
Sr. de Tréville – Que carta?
D’Artagnan – A carta de recomendação que meu pai escreveu para o senhor e que de
mim foi roubada por um sujeito esquisito...
Sr. de Tréville – Pode me contar como isso aconteceu?
D’Artagnan – Claro, senhor! Vou explicar tudo, tim tim por tim tim! (A cena inicial é

é repetida aqui em câmera rápida, os mesmos gestos do taverneiro.) Tendeu?
Sr. de Tréville – Tendi! Esse esquisito tinha um topete?
D’Artagnan – Sim!
Sr. de Tréville – Tinha um sotaque?
D’Artagnan – Sim! Diga–me o nome dele! Darei o troco num piscar de olhos!
Sr. de Tréville – Afaste-se dele! É perigoso e ardiloso! Já sei! Vou te ajudar!
D’Artagnan - Que sorte!
Sr. de Tréville - (Entrega uma carta para D’Artagnan.) Com esta carta você poderá
ingressar no regimento da Real Academia, boa sorte! (Sai. Sr. de Tréville desvira cenário
1 – casa Sr. de Treville.)
(D´Artagnan lê a carta e ouve a voz do esquisito lá fora, carregada de um sotaque em
inglês (OFF)) “Que cavalo mais desengonçado, ha, ha!”
D’Artagnan – É a voz dele! O Esquisito, topetudo e ladrão! Volte aqui! (Sai em
disparada.)

CENA IV – Cenário: Casa do Sr. de Tréville
(Em disparada, D’Artagnan tropeça com um dos Mosqueteiros, Athos.)
D’Artagnan – Ah! Desculpe, senhor! Não tive a intenção...
Athos – (Ferido e irritado.) Provinciano sem educação!
D’Artagnan – Não é o senhor que me ensinará a ter bons modos!!!
Athos – Será?
D’Artagnan – Dúvida?
Athos – Vamos resolver a “pendenga”!!!
D’Artagnan – Demorou. Marque hora e local!
Athos – Ao meio-dia! Perto do Convento das Carmelitas!
D’Artagnan e Athos – Combinado!
D’Artagnan – Aquele esquisito... Vou pegá-lo! (Ao sair,
dá novamente de cara com o vaidoso Mosqueteiro Porthos.)
D’Artagnan – Ah! Desculpe! Não tive a intenção...

Porthos – (Com a mão na espada.) Tá cego, ou é maluco?
D’Artagnan - Agora não posso! Estou com pressa!
Porthos – Vamos resolver a “pendenga”!
D’Artagnan – Demorou! Marque hora e local!
Porthos – Às 13 horas! Atrás do Palácio de Luxemburgo!
D’Artagnan e Porthos – Combinado!
(Sai atordoado, esbarra em Aramis.)
D’Artagnan - Ah! Desculpe, senhor! Não tive a intenção...
Aramis – Será você um tolo? Pelo visto deve ter vindo da Gasconha!
D’Artagnan – E o senhor, que é Mosqueteiro, deve saber que os Gascões são pouco
pacientes!
Aramis – Paciência é uma virtude inútil para um Mosqueteiro! Vamos resolver a
“pendenga”!
D’Artagnan – Demorou! Marque hora e local!
Aramis – Às 14 horas! Ao lado da casa do Sr. de Tréville!
D’Artagnan – Combinado!!! (Pensando com seus botões.) Três duelos num só dia... Tô
frito!
Música 3: D’Artagnan está frito
Tô frito e agora,
Tô frito, tô frito,
Entrei sem demora,
No meio do atrito,
Se penso ir embora,
Me matam no grito!
Tô frito! Tô frito! Tô frito!
Tô frito! Tô frito! Tô frito!
Tô frito!
Tô frito!

CENA V – Cenário: Floresta
(Local: Floresta. D’Artagnan encontra Athos.)
Athos – Convidei dois amigos para presenciarem o duelo, mas eles estão atrasados, por
isso, peço desculpas...
D’Artagnan – Andei pensando que seria uma desonra para mim, ferir alguém que já está

ferido...
Athos – (Com muita dor.) Isso não é empecilho para resolver uma questão de honra...
D’Artagnan – Tenho uma pomada caseira, feita por minha mãe, alivia a dor e ajuda na
cicatrização. Pode usar! Quando melhorar, acertaremos isso, ok?! (Pegando a pomada.)
Athos - Combinado!
Aramis – Cheguei!
Athos – Aramis! Duelo garantido!
D’Artagnan – É ele um dos seus amigos?
Athos – Sim! Onde está Porthos?
Aramis – Tá vindo!
D’Artagnan – Então, vocês são os Três Inseparáveis?
Athos e Aramis - Um por todos e todos por um!
D’Artagnan – Sem dúvida, a frase mais importante dessa história! Mas, talvez, um dos
senhores nem precise se dar ao trabalho, vai que o primeiro me mata... Quem começa?
Athos e Aramis – Eu!
D’Artagnan – Joquempô?
(Colocam-se em posição de duelo quando, de repente...)
Guarda do Cardeal (Off) – Hei, Mosqueteiros! É proibido duelar! Estão presos por ordem
do Cardeal!
Athos e Aramis – Os guardas do Cardeal! Não se intrometam! Fora daqui!
Guarda do Cardeal (Off) – Parem!
Aramis e Athos – Vamos! Damos conta!
D’Artagnan – Certeza!
Athos e Aramis – Não se meta! Você não é um Mosqueteiro!
D’Artagnan – Ainda não!
MÚSICA 4: “Um por todos e todos por um”
Um por todos, todos por um....
Um por todos, todos por um....
Um por todos, todos por um....

ferido...
Athos – (Com muita dor.) Isso não é empecilho para resolver uma questão de honra...
D’Artagnan – Tenho uma pomada caseira, feita por minha mãe, alivia a dor e ajuda na
cicatrização. Pode usar! Quando melhorar, acertaremos isso, ok?! (Pegando a pomada.)
Athos - Combinado!
Aramis – Cheguei!
Athos – Aramis! Duelo garantido!
D’Artagnan – É ele um dos seus amigos?
Athos – Sim! Onde está Porthos?
Aramis – Tá vindo!
D’Artagnan – Então, vocês são os Três Inseparáveis?
Athos e Aramis - Um por todos e todos por um!
D’Artagnan – Sem dúvida, a frase mais importante dessa história! Mas, talvez, um dos
senhores nem precise se dar ao trabalho, vai que o primeiro me mata... Quem começa?
Athos e Aramis – Eu!
D’Artagnan – Joquempô?
(Colocam-se em posição de duelo quando, de repente...)
Guarda do Cardeal (Off) – Hei, Mosqueteiros! É proibido duelar! Estão presos por ordem
do Cardeal!
Athos e Aramis – Os guardas do Cardeal! Não se intrometam! Fora daqui!
Guarda do Cardeal (Off) – Parem!
Aramis e Athos – Vamos! Damos conta!
D’Artagnan – Certeza!
Athos e Aramis – Não se meta! Você não é um Mosqueteiro!
D’Artagnan – Ainda não!
MÚSICA 4: “Um por todos e todos por um”
Um por todos, todos por um....
Um por todos, todos por um....
Um por todos, todos por um....

Somos assim, eu por vocês, vocês por mim!!!
Um por todos, todos por um....
Um por todos, todos por um....
Um por todos, todos por um....
Somos assim, eu por vocês, vocês por mim!!!
(Lutam. Coreografia dos 3 contra todos (imaginário), até que a luta acaba).
Athos – Vamos logo contar tudo para o Sr. de Tréville!
Aramis – Vamos! (Gargalham e saem. D’Artagnan fica.)
D’Artagnan – Puxa! Adorei conhecer esses caras! Eles são muito legais! Os legítimos
Mosqueteiros! Eles cantam, eles lutam, eles fazem coreografia! Um dia serei assim, como
eles! Bem, mas para quem ainda não é um Mosqueteiro, até que comecei bem... E agora,
o que devo fazer?
Off – Sai!

CENA VI – Cenário: Trono - Sala do Rei Luís XIII
Rei e Sr. de Treville viram cenário 1 - sala do Rei

Sr. de Tréville – Sim, Majestade, eu já soube da briga contra os guardas do Cardeal...
Bem, pelo menos desta vez, nossos Mosqueteiros não perderam...
Rei Luiz XIII – Diga para os seus Mosqueteiros baixarem a bola, aquietarem o facho,
tomarem passiflorine!!! (Maroto.) E diga a D’Artagnan que posso lhe oferecer uma vaga
na Companhia de Guardas Reais. No futuro, veremos o que fazer com ele...
Sr. de Tréville – Pode deixar Majestade, vou falar com o Gascão!!!
Rei Luiz XIII – Esse D’Artagnan! Espero que não apronte por aí!
(Rei desvira cenário 1 – sala do Rei)

CENA VII – Cenário: Casa de D’Artagnan
Ao mesmo tempo D´Artagnan vira cenário 3 – Casa de D´Artagnan
(D´Artagnan arruma um pouco a casa. Batem em sua porta.)
D’Artagnan – Finalmente consegui alugar essa modesta casinha em Paris. Ah, preciso
aprender aquela coreografia. (Pega uma panelinha e começa a ensaiar, como se fosse a
espada. Sr. Bonacieux entra). Pois não?
Sr. Bonacieux – Olá, D´Artagnan. Sou o Sr. Bonacieux, o proprietário daqui!
D’Artagnan – Ah, então é o senhor?
Sr. Bonacieux - Sei que é um fidalgo corajoso e honrado, preciso de sua ajuda.
D’Artagnan – Em que posso ajudá-lo? Sente-se.

Sr. Bonacieux – Minha esposa foi raptada. Ela é dama de companhia da Rainha e
acabou sabendo de muitas intrigas.
D’Artagnan – Que intrigas?
Sr. Bonacieux – Escreveram uma carta em nome da Rainha, pedindo ao Duque de
Buckingham que viesse a Paris ao seu encontro e andam dizendo que minha mulher foi
a mensageira da tal carta.
D’Artagnan – Mas por que o Duque de Buckingham viria a Paris se a França e Inglaterra
estão em guerra?
Sr. Bonacieux – Acontece que o Cardeal Richelieu, intrigueiro como é, quer que o Rei
pense que sua esposa é amante do Duque!
D’Artagnan – (Pensativo, para o público.) Será isso verdade? (Mudando de ideia.) E o
que eu posso fazer?
Sr. Bonacieux – Encontre minha mulher e a traga de volta. Pagarei por isso!
D’Artagnan – Quanto?
Sr. Bonacieux - Deixando o aluguel desta casa de graça por três meses, dando algumas
garrafas de vinho e mais essas moedas para a ajuda de custo... Que tal?
D’Artagnan – Que sorte!
Sr. Bonacieux – (Levanta.) Mas, por favor, tome muito cuidado! (Devolve o banquinho.)
Acredito que estou sendo vigiado. Assim como pegaram minha mulher, acho que querem
me pegar também...
Esquisito (off) – Que cavalo mais desengonçado, ha, ha!
D’Artagnan – Conheço essa voz! Meu inimigo de outros carnavais! Fique tranqüilo,
senhor Bonacieux. Vou ajudá-lo! A propósito, qual é o nome de sua esposa?
Sr. Bonacieux – Constance!
(D’Artagnan fica embevecido com o nome “Constance” e não percebe que o Sr.
Bonacieux é imediatamente raptado por um coador gigante (bambolê) escrito “Guarda do
Cardeal Richelieu.”)
D’Artagnan – Sr. Bonacieux.. Que droga! O grande coador do Cardeal o pegou.

CENA VIII – Cenário: Casa de D’Artagnan
D’Artagnan - Será que o Duque de Buckingham teria um encontro secreto com nossa
Rainha? É um mistério... Mas agora preciso fazer o que prometi, ajudar a tal Constance.
(De repente, chega Constance, a Sra. Bonacieux. Está dentro do Coador Gigante e
quase é raptada. D’Artagnan trava uma terrível batalha com o tal coador gigante, e a

salva.)
MÚSICA 5: RAPSÓDIA
Constance – Salvou a minha vida, nem sei como agradecer...
D’Artagnan – Senhora Bonacieux! É tão bom aparecer!
Constance – Me chame de Constance!
D’Artagnan – Obrigado pela chance!
Constance – Você é o tal D’Artagnan?
D’Artagnan – Ontem, hoje e amanhã!
Constance – Se não fosse por você, a Guarda do Cardeal...
D’Artagnan – Lhe faria muito mal...
Constance – Onde está o meu marido?
D’Artagnan – Tá lascado! Tá perdido!
Constance – Me explique com detalhes, o que foi que aconteceu!
D’Artagnan – A guarda do Cardeal o pegou e o prendeu!
Constance – O prenderam na Bastilha? É isso?
D’Artagnan – Isso! Seu marido me pediu que tentasse ajudá-lo ao saber do seu sumiço!
Constance – Escapei e foi por pouco, pela porta de serviço!
D’Artagnan – Seu marido está preso, mas querem prender você..
Constance – Só porque sirvo a Rainha, não sei mais o que fazer...
D’Artagnan – Ele diz que a Rainha, com o Rei, não é leal...
Constance – Que maldito Cardeal!
D’Artagnan – Isso é uma intriga, ou é um fato real?
Constance – Por favor, não leve a mal, acabou a rapsódia, esse é o ponto final... (Fim da
rapsódia.)
D’Artagnan - Agora, vamos! Vou te levar para um lugar seguro!
Constance – Obrigada, D’Artagnan! Mas preciso avisá-lo: acaba de adquirir o pior de

todos os inimigos, O Cardeal Richelieu! (Barulho de trovão.)
D’Artagnan – (Para o público.) Venha! (Constance sai.) Acho que estou apaixonado!
(Som de flecha de amor) Acho também que me meti numa grande encrenca! E agora, o
que devo fazer?
Off – Sai!
Constance – (Voltando.) Então, é ele o tal D´Artagnan? Acho que estou apaixonada!
(Som de flecha de amor.)
Constance desvira o cenário 3 – casa de D´Artagnan

CENA IX – Cenário: Sala do Cardeal Richelieu. Trono com outra Capa
Cardeal vira cenário 2 – sala do Cardeal
(Sr. Bonacieux, há dias preso e bem desesperado, é jogado de dentro do coador gigante
aos pés do Cardeal Richelieu, que está girando seu Globo do Mundo.)
Cardeal Richelieu – Ora, ora, ora, Sr. Bonacieux! O senhor conspirou, com sua mulher
e o duque de Buckingham, contra a França! Eu o acuso de alta traição!
Sr. Bonacieux - Não estou sabendo de nada, juro!
Cardeal Richelieu – Sua mulher, criada da Rainha, é a mensageira das cartas que a
Rainha manda para o Duque.
Sr. Bonacieux – A única coisa que sei é que minha mulher foi raptada.
Cardeal Richelieu – Raptada e agora sumida! Onde ela está?
Sr. Bonacieux – Como posso saber, Eminência? Estou preso há dias...
Chega uma carta, em off - “Houve um encontro entre a Rainha e o Duque de
Buckingham. Este encontro aconteceu no Palácio, mas infelizmente, a informação
chegou tarde demais e não pudemos aprisionar o Duque.”
Cardeal Richelieu – (Felicíssimo.) Ouviu?
Sr. Bonacieux – Ouvi!
Cardeal Richelieu – Sabia que eram amantes! Agora só tenho que ter uma prova para
incriminar a Rainha... Já sei! Vou falar com Milady, a mais malvada e ardilosa de todas as
vilãs! (Voltando ao Sr. Bonacieux.) Quanto ao senhor, está livre. Mas de agora em diante,
quero que vigie sua mulher! Agora vá! (Ele sai correndo.) Milady! (Milady entra).
Milady – Chamou, Cardeal!
Cardeal Richelieu – (Cumprimentam-se.) Coloque essas cartas de amor na cômoda da
Rainha, em seguida vá para Londres e traga, para mim, dois diamantes do colar que

a Rainha ganhou do Rei e que teve a ousadia de dar para Duque de Buckingham como
prova de amor!
Milady - Todos viram acontecer! Foi a primeira cena da peça... Mas depois que eu fizer
isso tudo, como terei certeza de que não serei traída pelo senhor?
Cardeal Richelieu – Tem a minha palavra!
Milady – Poderia colocar sua palavra por escrito nessa cartinha fofa, me dando plenos
poderes? (Tira a carta da manga.) É só assinar. (Ele assina.) Ótimo! Partirei
imediatamente para Londres!
Cardeal Richelieu – Precisa ser muito discreta. Como pretende chegar lá?
Milady – Triathlon! Nadando, pedalando e, em seguida, correndo. Em breve terá boas
notícias! (Sai.)
Cardeal Richelieu - Agora sim! Com minha rede de intrigas em toda a França e
Inglaterra, logo me tornarei mais poderoso que o próprio Rei! (Gargalhada malvada
sonora, daquelas.)
Cardeal desvira cenário 2 – sala do Cardeal e retira o globo da cadeira.

CENA X – Cenário: Palácio de Buckingham e, em seguida, Sala do
Cardeal Richelieu.
O Roubo
Música de viagem, Triathlon. Milady viaja até a Inglaterra, nadando (óculos de natação),
pedalando (bicicleta) e correndo (óculos espelhado).
Dois guardas viram o cenário 2 – Palácio de Buckingham
(Eles vigiam o tal colar a sete chaves. Entra Milady com uma zarabatana. Sopra no
pescoço de um, em seguida no pescoço do outro. Eles caem. Milady pega as sete chaves
nos guardas, abre o local e rouba dois diamantes do tal colar. Gargalhada malvada
sonora, daquelas! Antes de sair, sopra novamente, com sua zarabatana, nos pescoços
dos dois guardinhas, para que eles acordem. Os dois acordam imediatamente, se
colocam novamente em guarda, como se nada houvesse acontecido.)
Dois guardas desviram o cenário 2 – Palácio de Buckingham
Milady – Aqui estão os dois diamantes! Agora preciso escondê-los num lugar seguro!
(Olha e olha.) Já sei! (Resolve colocá-los nas próprias bochechas.) Aqui é um lugar
seguro! (Inaudível.) Espero não os engolir durante o triathlon!
Off: O quê?
Milady - (Mais articulado.) Espero não os engolir durante o triathlon!
(Milady viaja de volta para a França, triatlon. Ao chegar, encontra com o Cardeal

Richelieu para lhe entregar os diamantes.)
Cardeal vira o cenário 2 – sala do Cardeal
Milady – Oi!
Cardeal Richelieu – Já?
Milady – Precisamos agilizar essa estória, o original tem 788 páginas.
Cardeal Richelieu – Tem razão! Engraçado, você está meio estranha... Por acaso fez
botox?
Milady - Não! (Tira os diamantes da boca.) Aqui estão os dois diamantes do colar! Estão
melecados, mas estão aqui! Agora já vou indo. Nos veremos em breve, na próxima
malvadeza!
Cardeal Richelieu – Com certeza! (Os dois juntos dão uma gargalhada malvada sonora,
daquelas.)
Milady desvira o cenário 2 – sala do Cardeal

CENA XI – Cenário: Sala do Rei Luís XIII
Cardeal vira o cenário 1 – sala do Rei Luís XIII
(O Rei, entediado, começa uma conversa com ele.)
Cardeal Richelieu – Que Deus esteja convosco... (Beija sua mão.)
Rei Luís XIII – Amém. Nossa, Eminência... Sua mão tá toda melecada!
Cardeal Richelieu – Ah! Perdão, Majestade. É que eu estava... (Inventa uma desculpa
esfarrapada.) comendo jaca!
Rei Luís XIII – Ah! Adoro jaca, pitomba, cajá... Então, meu fiel ministro, a que devo a
honra?
Cardeal Richelieu – Acabo de saber que o Duque de Buckingham esteve em Paris por
cinco dias.
Rei Luís XIII – (Fora de si, engasgado de ódio.) Como??? Por quê?
Cardeal Richelieu – Certamente veio conspirar contra vossa alteza!
Rei Luís XIII – Certamente veio conspirar contra minha honra, isso sim! Olhe! (Mostra as
cartas.) Achei essas cartas na cômoda da Rainha! Cartas de amor!
Cardeal Richelieu – (Cínico.) Será?!? Oh, não, não pode ser...
Rei Luís XIII – (Irritadíssimo.) Todos conspiram contra mim! Até as baratas, ratos e

pernilongos!!!
Cardeal Richelieu – Não acredito que nossa Rainha conspire contra o próprio reino...
Rei Luís XIII – (Descontrolado.) Se conspira contra mim, conspira contra o meu reino!
Cardeal Richelieu – (Falso.) Será?
Rei Luís XIII – (Descontrolado.) Vigie a Rainha, dia e noite, noite e dia!
Cardeal Richelieu – (Gloriosamente falso.) Sua ordem é lei, Majestade! (Tempo.) A
propósito, acabo de ter uma grande ideia!
Rei Luís XIII – Qual?
Cardeal Richelieu – Para que tudo fique bem, vamos fazer um grande baile!
Rei Luís XIII – Será?
Cardeal Richelieu – Claro! A Rainha adora bailes! Tenho certeza de que será bom para
todo o Reino!
Rei Luís XIII – Quando?
Cardeal Richelieu – (Fingindo fazer as contas, sem conter a animação exagerada.) Em
uma semana, assim teremos tempo de organizar tudo! Ah! Uma coisa importante: Deve
pedir que ela use aquele lindo colar de diamantes que vossa excelência lhe deu quando
fizeram bodas!
Rei Luís XIII – Ah, tá bom, tá bom... (Sai.)
Rei desvira o cenário 1 – sala do Rei
Cardeal Richelieu – (Maligno, para o público.) Quero ver a Rainha usando aquele colar
“banguela”, sem dois diamantes... (Mostra.) Aqui estão as provas! (Com nojinho.) Ainda
estão melecados... Vou desmascará-la! (Para o público.) Ela pensa que eu não sei, mas
eu sei e ela não sabe que eu sei!
Música 6: RAP do Cardeal
Ela pensa que eu não sei,
Mas eu sei,
E ela não sabe que eu sei,
Ha ha ha!!!
Ela pensa que eu não sei,
Mas eu sei,
E ela não sabe que eu sei,
Ha ha ha!!!
Ela pensa que eu não sei,
Mas eu sei,
E ela não sabe que eu sei,

Ha ha ha!!!
(Sai, com gargalhada malvada sonora, daquelas.)

CENA XII – Cenário: Quarto do Rei e Rainha
Rei vira o cenário 1 – quarto da Rainha
(A Rainha se penteia, olhando no espelho.)

Rei Luís XIII – (Surpreendendo-a.) Olá!!! (Susto.) Querida esposa! Resolvi fazer um
grande baile na corte!
Rainha Ana D'Áustria – Ótimo! Adoro bailes!
Rei Luís XIII – Quero que esteja exuberante, e também, quero que use aquele magnífico
colar de diamantes que te dei!
Rainha Ana D'Áustria – (Sem graça.) O colar??
Rei Luís XIII – Sim, o colar!
Rainha Ana D'Áustria – (Mais sem graça.) O colar???
Rei Luís XIII – Sim, o colar!
Rainha Ana D'Áustria – (Mais sem graça ainda.) O colar????
Rei Luís XIII – Sim, o colar!
Rainha Ana D'Áustria – Claro! Adoro aquele colar, é tão lindo!!!
Rei Luís XIII – Ótimo! Agora tenho que ir.
Rainha Ana D'Áustria – Vai caçar coelhos e faisões?
Rei Luís XIII – (Descontrolado.) Não! Vou caçar sapo!!!
Rainha Ana D'Áustria – (Sem graça.) Claro querido, boa caçada! (Ele sai. Ela,
desesperada.) E agora, o que vou fazer? Estou perdida! O colar não está aqui comigo! E
agora? Oh não... Ai, de mim! (Cai desmaiada.)
Constance – (Tentando ajudá-la.) Minha Rainha! Volte a si! Volte a si!
Rainha Ana D'Áustria – Onde você esteve?
Constance – Essa é uma longa estória, depois eu conto...
Rainha Ana D'Áustria – Estou perdida, Constance... Preciso de alguém forte e corajoso
para defender minha honra e minha vida.
Constance – O que houve?

Rainha Ana D'Áustria - Lembra do meu lindo colar?
Constance – (Alto e despercebidamente.) Aquele que ganhou do Rei e que, como prova
de amor, deu para o Duque de Buckingham?
Rainha Ana D'Áustria – XIII!!! Preciso usar esse colar no baile... Quem poderia buscá-lo
na Inglaterra? Quem? Quem? Quem? Teria de ser alguém incrível!
Constance – (Animada.) Espere! Conheço esse alguém incrível!
Rainha Ana D'Áustria – Quem?
Constance – (Mais animada.) Chama–se D’Artagnan!
Rainha Ana D'Áustria – O Gascão bagunceiro e brigão?
Constance – (Mais animada ainda.) Ele mesmo!
Rainha Ana D'Áustria – Será?
Constance – (Mais animada ainda e ainda.) Pode confiar! É um fidalgo incorruptível!
Rainha Ana D'Áustria – (Achando meio estranho.) Você está apaixonada por ele?
Constance – (Disfarçando.) Claro que não! Sou uma mulher casada! Mas isso não
importa! Tenho certeza de que trará o colar de volta! Ele a defenderá com sua própria
vida!
Rainha Ana D'Áustria – Ok! Vou confiar! Serei muito bondosa em minha gratificação!
(Entrega uma cartinha.) Aqui está! Diga para D’Artagnan entregar essa carta para o
Duque de Buckingham.
Constance – Sim, sim, sim! (Sai.)
Rainha Ana D'Áustria – Espero que esse tal D’Artagnan consiga. Minha vida depende
disso. (Sai.)
MÚSICA 7: Canção da Rainha
Se for do meu destino,
Meu pranto não ter fim,
Amar como te amo,
Liberta eu de mim...
Me sinto encarcerada,
Um girassol sem cor,
Mas sei que sou amada,
E é chaga, esse amor...
Amor livre e sem dono,
Um furacão enorme,
Que nele eu abandono,
O amor que nunca dorme...

Porthos desvira o cenário 1 – quarto da Rainha

CENA XIII – Cenário: Floresta, em seguida Palácio de Buckingham.
(Porthos, Aramis, Athos, e D’Artagnan iniciam a cavalgada para Londres.)

D’Artagnan - Não posso negar um pedido de Constance, minha amada, criada da
Rainha. Temos que trazer o colar da Rainha de volta para que ela possa usá-lo no grande
baile, senão... ela tá frita!
Porthos – Mas, então, é verdade?
Aramis – Nossa Rainha tem mesmo um caso de amor com o Duque de Buckingham?
D’Artagnan – Amigos, não cabe a nós julgarmos este fato! Conto com a colaboração de
vocês!
Aramis - Precisamos ficar espertos com as armadilhas no caminho...
D’Artagnan - Onde está Athos?
Porthos e Aramis – (Marotos.) Tá vindo!
Os três viram o cenário 3 – hospedaria
D’Artagnan – Vamos parar um pouco. (Penduram os cavalos.)
Porthos – Vejam! Uma hospedaria!
D’Artagnan – Que sorte!!!!
Aramis - Preciso usar o banheiro, já volto! (Sai.)
D’Artagnan – Ai! (Põe a mão na orelha.)
Porthos – O que houve?
D’Artagnan – Uma pulga atrás da orelha! (Mata a pulga.) Algo me diz que teremos sérios
problemas até chegarmos a Londres.
Porthos – Sim! Tenho a mesma sensação...!
Bêbado – Um brinde ao maior homem da França, o Cardeal Richelieu!
Porthos – Eu brindo ao Rei!
Bêbado – (Provocativo) Que Rei? Meu Rei é o Cardeal Richelieu! Grandão bobo, não me
pega! (Sai.)
D’Artagnan – Porthos, não caia nessa armadilha! Vamos embora daqui!!!

Porthos –Vou resolver a “pendenga”! Já alcanço vocês! (Sai.)
D’Artagnan desvira cenário 3 - hospedaria
D’Artagnan – Aramis! Aramis! (Aramis volta.) Ai, Aramis... Porthos é muito nervoso!
Precisa meditar!
Aramis - Concordo! (De repente, no meio da estrada, novamente uma emboscada.)
Estranho – Alto lá! Passem tudo o que possuem!
D’Artagnan – De onde saiu esse estranho?
Aramis – Vou resolver a “pendenga”, já alcanço vocês! (Estranho e Aramis saem
lutando.)
D’Artagnan – Aramis também é muito nervoso! Precisa meditar! Quanto a mim... (Olha
para a carta que lhe foi confiada.) Preciso continuar! (Chega Athos. Continuam mais um
pouco, até que anoitece e avistam uma nova estalagem.) Athos! Que bom te ver! Está
melhor?
Athos – Sim! Usei aquela pomada caseira feita por sua mãe, alivia a dor e ajuda na
cicatrização!
D’Artagnan – Ótimo! Então vamos!
Estalajadeiro vira o cenário 3 - hospedaria
Athos - Olhe, uma hospedaria!
D’Artagnan - Que sorte!!
Estalajadeiro– Por aqui, cavalheiros! (Desce os banquinhos.)
D’Artagnan – Obrigado, senhor! (Bebem.) Santé! (Pagam a conta.)
Estalajadeiro – (Morde a moeda.) Vocês são muito caras de pau! Dinheiro falso!
D’Artagnan – “Falso”? (Devolvem os banquinhos.) Tá louco? (Estalajadeiro saca uma
faca.)
Athos – Mais uma “pegadinha”! Vá indo! Vou resolver a “pendenga”! (Saem lutando.)
Athos e estalajadeiro desviram o cenário 3 – hospedaria
D’Artagnan – Ah, Athos também é muito nervoso, precisa meditar! Preciso seguir com a
minha missão! Já sei! Vou de triathlon, é mais rápido! (Pega os óculos de natação.
Atravessa o canal da Mancha de triathlon e finalmente chega a Londres. Entra no Palácio
de Buckingham, fala com o Duque de Buckingham que lê a carta da Rainha.)

Duque vira o cenário 2 – Palácio de Buckingham
D´Artagnan – Duque de Buckingham, sou D´Artagnan. Venho em nome da Rainha da
França trazer-lhe esta carta.
Duque de Buckingham – (Lê.) Oh yes! Ela precisa do colar... (Duque abre o cofre e pega
o colar.) Não é possível! Faltam dois diamantes! Só pode ter sido coisa de Milady!
D’Artagnan – E agora?
Duque de Buckingham - Calma! Conheço um joalheiro de confiança que vai nos ajudar!
(Chama.) Senhor dos Anéis! Dê um jeito nisso. (Aparece a cabeça do joalheiro, pega o
colar de um lado, e o devolve em perfeito estado do outro lado.) Thank you, very much! E
agora, volte para sua história! Tome D´Artagnan, aqui está o colar!
D’Artagnan – Que sorte! Agora, preciso voltar!
Duque de Buckingham – Cuidado com Milady! Ela é do mau! Tome! Essa carta te
ajudará a atravessar a fronteira!
D’Artagnan – Não precisa! Vou de triathlon, é mais rápido!
Duque desvira o cenário 2 – Palácio de Buckingham
(D’Artagnan volta de triathlon).

CENA XIV – Cenário: Baile Real
(As três partes do cenário estão iguais. Música de baile. Cardeal cumprimenta os
convidados.)
Cardeal Richelieu – (Falando com o público) Adoro bailes! Quem gosta de bailes!
Espero que a Rainha não se atrase, já estão todos aqui.
Rei Luís XIII – E que me venha com o colar, senão nem sei do que serei capaz!
Cardeal Richelieu – Não se inquiete, Majestade, não tem porque a Rainha aparecer sem
o colar.
Rainha Ana D'Áustria – (Aparece sem o colar e com um vestidinho de chita, bem
simplório.) Olá!
Rei Luís XIII – (Enfurecido.) Não acredito que você apareceu sem o colar!!! (Cardeal
Richelieu vira de costas e dá uma risadinha agudinha tipo “Muglli”.)
Rainha Ana D'Áustria – Tenho receio de usá-lo e perdê-lo na multidão...
Rei Luís XIII – (Mais enfurecido ainda.) Mas eu te dei o colar para que o usasse
justamente na multidão!

Rainha Ana D'Áustria – Nesse caso, irei buscá-lo...
Rei Luís XIII - E esse vestidinho de chita? Que que é isso?
Rainha Ana D'Áustria – Você me pediu para ser discreta e econômica, estamos em
plena crise...
Rei Luís XIII – (Descontrolado.) Ah! Dá licença! Pelamordedeus!
Cardeal Richelieu – Sim! Ele! (Rei e rainha saem.) Lembre–se de Deus e acalme-se,
Majestade. Vou avisar a orquestra que começaremos em cinco minutos, ok? A playlist já
tocou 9 vezes. Já tá pegando mal! (Cardeal sai. Câmera lenta entre D’Artagnan e a
Rainha Ana D'Áustria. Música do triathlon. Assim que ele entrega o colar, a cena congela,
o Cardeal entra e tem um pequeno ataque de cólera. Ela coloca o colar, comemoram, ela
tira a roupa de chita.)
Rainha Ana D'Áustria – Ufa! D’Artagnan conseguiu. Salvou a minha vida!

CENA XV - Cenário: Casa do Sr. de Tréville, em seguida, estrada e, em
seguida, a Hospedaria 1
Sr. de Treville vira cenário 1 – Casa do Sr. de Treville.
D´Artagnan – Olá, Sr. de Treville!
Sr. de Treville – Onde estão Athos, Porthos e Aramis?
D`Artagnan – Meus amigos ficaram no caminho, resolvendo as “pendengas”, armadilhas
que o Cardeal Richelieu nos aprontou, sabe? Estou pensando em refazer o caminho para
ajudá-los a voltar...
Sr. de Tréville - Excelente ideia D`Artagnan, assim você fica fora da cidade por uns
tempos...
D`Artagnan – Não entendi...
Sr. de Tréville – Com o caso do colar da Rainha, o Cardeal fará qualquer coisa para ter
o seu pescoço!
D`Artagnan – Quero reencontrar meus amigos, não fugir do Cardeal!
Sr. de Tréville – Vamos unir o útil ao agradável. Você traz seus amigos de volta e escapa
de uma ameaça de morte. Agora vá! A próxima cena depende de você!
D`Artagnan – É isso!
Sr. de Treville desvira cenário 1 – Casa Sr. de Treville.
D`Artagnan – Vou trazer meus amigos de volta! Mas vocês não verão essa cena...
Precisamos agilizar essa história, o original tem 788 páginas. (Pega o carrinho com os
bonecos dos 3 Mosqueteiros.) Olhem eles ali... Sãos e salvos!

MÚSICA 8: Sobre Athos, Porthos e Aramis
Athos Porthos e Aramis,
Os amigos que eu fiz,
Porthos é muito garboso!
Aramis, o estudioso....
Athos é muito valente!
E por isso vai à frente,
Meus amigos Mosqueteiros,
Meus amigos, verdadeiros!

CENA XVI – Cenário: Floresta
D’Artagnan – Posso ajudá-la, senhora?
Lady Clark (Milady) – (Surpresa.) No, thank you, thank you so much!
D’Artagnan – A senhora é inglesa?
Lady Clark (Milady) – Yes...
D’Artagnan – D’Artagnan, ao seu dispor!
Lady Clark (Milady) – Ora, ora, ora, se não é o jovem D´Artagnan... Muito prazer, Lady
Clark!
D’Artagnan – Deve ser difícil para uma inglesa viver na França nesses tempos de
“quase” guerra, não é?
Lady Clark (Milady) - Não.
D’Artagnan – Não teme as novas leis de imigração sobre ingleses na França?
Lady Clark (Milady) – Não! A propósito, o senhor não gostaria de servir ao Cardeal
Richelieu?
D’Artagnan – Adoraria! (Tapa.) Mas não posso! Já sirvo a Guarda do Rei.
Lady Clark (Milady) – (Ameaçadoramente.) Bem, então...
D’Artagnan – (Com medo.) Então?
Lady Clark (Milady) - (Seca.) Boa noite!
D’Artagnan – Boa noite! (D’Artagnan, pensativo) Ai!
Off - O que houve?
D´Artagnan - Uma pulga atrás da orelha! (Mata a pulga, de repente um psiu invade a sala
e alguém atrás de uma Moita lhe diz: )

Moita – Psiu!
D´Artagnan – Quem é você?
Moita – Sou a Moita. Estou sabendo de todos os acontecimentos deste espetáculo...
Você está enganado sobre Lady Clark. Ela é uma víbora, falsa e perigosa, a mais
malvada e ardilosa de todas as vilãs! Seu verdadeiro nome é Milady! Ela serve ao
Cardeal Richelieu e conspira contra o Rei. Tendeu?
D’Artagnan – Tendi! Então Lady Clark é, na verdade, Milady?
Moita – Exatamente! Fui! (Sai.)
D’Artagnan – Milady! Bem que o Duque de Buckingham disse que ela era do mau!
(Chamando.) Aramis, Porthos! (Eles entram.)
Aramis e Porthos – O que houve D’Artagnan?
D’Artagnan – Descobri que Lady Clark é, na verdade, Milady! Ela conspira contra o Rei
e trabalha para o Cardeal Richelieu!
Porthos – Ingleses suspeitos! Logo estaremos em guerra e todo cuidado é pouco...
Aramis – Precisamos ficar atentos para bloquear os planos malignos de Milady!
D’Artagnan – Milady... Me aguarde! Onde está Athos?
Porthos e Aramis - Tá vindo! (Saem.)
D’Artagnan – Milady, Milady! Puxa vida! Que víbora!

CENA XVII - Cenário: Casa de Milady, em seguida, Casa de Athos.
(Moita entra e chama D´Artagnan.)
Moita – Psiu!
D´Artagnan – Você de novo?
Moita – É! Cuidado! Milady está num dia péssimo! Foi dispensada por seu amante com
um bilhete!
D´Artagnan – Ela tem um amante?
Moita – Tinha. Mas ele a iludiu, iludiu, iludiu e agora não a quer mais. Tá em outra.
(Milady entra.) Olha ela ali. Fui! (Sai.)
D’Artagnan – Prazer em revê-la, senhora...Tudo bem?
Lady Clark (Milady) – (Com um bilhete na mão.) Não! Meu amante me iludiu, me iludiu,

me iludiu!... E me dispensou! Tá em outra! (Tempo.) Olha esse bilhete! Merece morrer!
D’Artagnan – A senhora é quem merece morrer, Milady! Sua víbora! (Joga Lady Clark.)
Lady Clark (Milady)– (Punhal 3 vezes, não funciona.) Vou matá-lo! (O estapeia e foge!)
D'Artagnan – Bem que a Moita me avisou que ela tava num dia péssimo... Da próxima
vez, não escapará! Athos!
Athos vira cenário 3 – casa de D´Artagnan
(D’Artagnan vai até ele.)
D´Artagnan – Athos, você não sabe o que aconteceu!
Athos – Calma, D’Artagnan! Me conte tudo que aconteceu, tim tim por tim tim.
(D’Artagnan conta tudo em câmera rápida.)
D’Artagnan – Tendeu?
Athos – Tendi! Sabia! Conspiram contra a França! É a rede do Cardeal Richelieu!
Precisamos tomar cuidado!
D’Artagnan – Sim, a moita já me disse para tomar cuidado!
Athos – Quem?
D’Artagnan – Xá prá lá... (Entra Aramis.) Aramis, que bom que está aqui! Talvez seja
melhor darmos o fora antes que os guardas do Cardeal apareçam.
Aramis e Athos – Unidos venceremos!
D’Artagnan - Onde está Porthos?
Aramis e Athos – Tá vindo!
Aramis – A propósito, o Rei iniciará, em breve, uma guerra contra os ingleses em La
Rochelle, e no caminho, me entregaram essa carta endereçada a você D’Arta!
D’Artagnan – (Abre.) O Cardeal está me convocando para uma reunião!
Athos – Terá de ir! Não se pode recusar um convite do Cardeal!
Aramis – Não se preocupe, D’Arta. Estaremos por perto.
Música – “Um por todos e todos por um”
(Começam a cantar, para a música com um gesto.)
D´Artagnan - Agora não dá tempo. Depois cantamos! Agora não dá tempo.
Aramis e Athos desviram o cenário 3 – Casa de D´Artagnan

Off voz Cardeal – “D´Artagnan, venha ao meu encontro. Está convocado para uma
reunião... Agora!”
D’Artagnan - Ah, terei de enfrentar o Cardeal. Não tenho escolha. Tô frito!

CENA XVIII - Cenário: Sala do Cardeal Richelieu, em seguida, Lugar
Neutro e, em seguida, Guerra.
Cardeal vira cenário 2 – sala do Cardeal
(É recebido pelo Cardeal, que está sentado, mexendo no seu Globo.)
Cardeal – Senhor D’Artagnan, fidalgo da Gasconha, admitido pela Guarda Real por
indicação do Sr. de Tréville?
D’Artagnan – Sim.
Cardeal – Mas sua vontade era pertencer aos Mosqueteiros?
D’Artagnan – Sim.
Cardeal – No entanto, sua carta de indicação foi roubada num episódio humilhante no
início da peça?
D’Artagnan – Sim.
Cardeal – E depois que chegou a Paris não parou de criar confusões com seus amigos
Athos, Porthos e Aramis?
D’Artagnan – Bem eu...
Cardeal – Chegou a ir a Londres? Tem negócios com a Inglaterra?
D’Artagnan – Senhor, eu…
Cardeal – Foi convidado para participar de minha guarda, mas recusou….
D’Artagnan – Senhor, eu...
Cardeal – Sente-se, D’Artagnan. Você é um fidalgo, e assim o tratarei...
D’Artagnan – Obrigado, Senhor. (Nesse momento, o Cardeal se levanta.)
Cardeal – Então, vou perguntar novamente: gostaria de passar a servir sob minhas
ordens?
D’Artagnan – Adoraria senhor, mas não posso... Vossa Guarda são todos os inimigos
que adquiri...
Cardeal – Então se recusa a me servir?

D’Artagnan – Terei a honra de servi-lo no momento oportuno... Se fizer parte de sua
Guarda agora, pode parecer que estou me vendendo... Tendeu?
Cardeal –Tendi! (Irado, dando a volta ao redor de D Artagnan.) Muito bem, D´Artagnan!
Daqui para frente, se lhe acontecer alguma coisa, tenho certeza de que se lembrará desta
conversa de hoje! (Cardeal sai e Aramis entra.)

Cardeal desvira cenário 2 – sala do Cardeal
MÚSICA 9: Malvados
Malvados são laranjas,
Laranja gelada ou natural!
Malvados são treinados,
Treinados na cena nacional!
Malvados têm vantagens,
Vantagens bem fora do normal!
Malvados corrompidos,
Corrompem no âmbito geral!
Malvados são malvados,
Malvados, malvados,
Malvados do mau!
Aramis – Vamos D’Arta! (Aramis e D´Arta pegam seus cavalos.) O dever nos chama!
Porthos e Athos estão nos esperando!
D’Artagnan – Não concordo com essa guerra!
Aramis – Está com medo?
D’Artagnan – Não é medo! Todos sabem que é uma guerra de cunho pessoal entre o
Cardeal e o Duque de Buckingham... Duas nações poderosas da Europa, lutando pela
vontade de dois nobres cheios de ódio!
Aramis – São os absurdos do poder! Infelizmente temos que obedecer. (Largam os
cavalos e lutam. Aramis sai. D Artagnan guarda a espada e é seguido por Brissemont.
Coreografia passos 3, 2, 1.)
D’Artagnan – Por que está tentando me matar? Fale agora ou cale-se para sempre!
Brissemont (Agente do Cardeal) – Recebi ordens do Cardeal e de Milady para matá-lo!
D’Artagnan – Sabia que se vingariam!
Brissemont (Agente do Cardeal) – Por favor, não me mate, senhor D’Arta!
D’Artagnan – Como ousa me chamar de D’Arta? Por acaso é meu amigo?
Brissemont (Agente do Cardeal) – Agora sou!
D’Artagnan – Promete parar de tentar me matar?

Brissemont (Agente do Cardeal) – Prometo!
D’Artagnan – Guarde sua espada! Estou exausto, esta peça é longa e isso não tem
graça! (Aparece um criado com taças e uma garrafa de vinho.)
Criado – Senhor D’Arta?
D’Artagnan - Como ousa me chamar de D’Arta? Por acaso é meu amigo?
Criado – Não, mas seus amigos, Athos, Porthos e Aramis encomendaram essa
maravilhosa garrafa de vinho!
D’Artagnan - Que sorte! Vamos brindar então! (Ouve-se OFF “Viva o Rei! Viva o Cardeal”
- Barulho do cortejo!) É o cortejo! Segure um minuto, já volto! (Entrega as taças e a
garrafa para Brissemont. Entra Aramis.)
D’Artagnan – Onde estão Porthos e Athos?
Aramis – Tão vindo!
D’Artagnan - Então vamos brindar com o vinho que vocês me enviaram!
Aramis - Vinho? Não enviamos nenhum vinho... (Brissemont passa mal e morre.)
Aramis e D’Artagnan - Bateu as botas!
D’Artagnan - Morreu envenenado com o vinho!
Aramis - Certamente enviado pelo Cardeal! (Saem.)

CENA XIX - Cenário: Lugar Neutro, em seguida uma Sala.
(Entra a estrutura da sombra. Lanterna e manipulação dos bonecos. Silhuetas dos
bonecos do Cardeal, Milady e os 3 Mosqueteiros.)
Voz do Cardeal Richelieu – Sei que não gostam muito de mim, mas sei que posso
confiar em vocês.... Quero que me sirvam de guarda pessoal. Me esperem na sala ao
lado. Já encontro vocês. (Mosqueteiros saem e entra Milady.)
Voz Cardeal Richelieu – Andei pensando, Milady... É melhor eliminarmos o Duque de
Buckingham, assim venceremos de vez a guerra em La Rochelle. Mande algum fanático
matá-lo!
Voz de Lady Clark – Claro, encontrarei esse fanático.
Voz Cardeal Richelieu – Use aquela carta de plenos poderes que te dei, com ela poderá
fazer o que quiser.
Voz de Lady Clark – Claro, Eminência!

Voz Cardeal Richelieu – Nos encontramos mais tarde.
(Milady e Cardeal saem. Mosqueteiros voltam.)
Voz de Athos – Vocês ouviram?
Voz de Aramis - Eles pretendem matar o Duque de Buckingham.
Voz de Porthos – Essa mulher é uma víbora!
Voz de Athos – Calma, Porthos, você está muito nervoso!
Off Cardeal – Mosqueteiros, vamos!
Voz de Aramis – Vamos, o Cardeal está nos chamando!
Voz de Porthos – Vão indo. Já encontro vocês. Vou resolver uma pendenga pessoal!
(Milady entra. Apaga-se a luz da lanterna e sai o kit sombra. Entra Porthos.)
Lady Clark (Milady) – Quem é e o que deseja?
Porthos – (Com muita raiva.) Não me reconhece, senhora? Fomos casados, sim?
Lady Clark (Milady) – Você! Pensei que estivesse morto!
Porthos – Também pensei que estivesse morta! Por acaso trocou novamente o seu
nome?
Lady Clark (Milady) – Eu o odeio! Diga o que quer e saia já daqui!
Porthos – Continua a mesma víbora de sempre, pronta para destruir a vida de alguém!
Quero a carta de Plenos Poderes assinada pelo Cardeal! Agora! (Aponta-lhe a espada.)
Lady Clark (Milady) – Não tenho carta nenhuma!
Porthos – Vou contar até três… Um, dois...
Lady Clark (Milady) – Aqui está! Desgraçado! (Porthos pega a carta e a lê.)
Porthos – Ótimo! Me casei com você porque te amava, mas você me traiu e tentou me
assassinar. E agora que se juntou ao Cardeal, voltará para a Inglaterra para assassinar o
Duque de Buckingham? É isso? (Quando dá por si, vê que a desgraçada já havia fugido
dali...) Desgraçada! Não importa, agora tenho essa carta Plenos Poderes em minhas
mãos! (Mostra a carta.) Da próxima vez que te encontrar, será definitivamente o seu fim!
(Felton e Duque de Buckingham surgem a cavalo.)
Felton (Fanático) – Duque de Buckingham?
Duque de Buckingham – Ele mesmo.

Felton (Fanático) – Prazer, mensageiro Felton! Venho lhe trazer uma importante
mensagem. (Guardam os cavalos.)
Duque de Buckingham - Claro, pode me... (É imediatamente assassinado por ele.)

CENA XX – Cenário: Sala do Cardeal Richelieu, em seguida, Convento
das Carmelitas.
Cardeal vira o cenário 2 – sala do Cardeal
Lady Clark (Milady) – Pronto, o Duque de Buckingham está mortinho da silva!
Cardeal Richelieu – Ótimo! Agora quero que elimine a tal Constance. Ela está sempre
defendendo a Rainha. E você sabe: A Rainha enfraquecida, enfraquece o Rei e, se isso
acontecer, me torno o homem mais poderoso deste Reino. É como um jogo de xadrez...
Lady Clark (Milady) – Abatemos a Rainha e em seguida o Rei...
Cardeal Richelieu e Lady Clark (Milady) - Xeque Mate!
Cardeal Richelieu - Descobri que para proteger a tal Constance, a Rainha a mandou
para o Convento das Carmelitas! Siga imediatamente pra lá para...
Cardeal e Lady Clark (Milady) - Protegê-la! Hahahahah!!! (Gargalhada malvada sonora,
daquelas.)
Lady Clark (Milady) - Ficarei rapidamente a melhor amiga, a BFF da tal Constance.
Cardeal Richelieu – Tenho certeza disso... Parta imediatamente. Vá de triathlon, é mais
rápido!
Cardeal desvira cenário 2 – Sala do Cardeal
(E assim Milady parte, de “triátlon”, em direção ao Convento das Carmelitas.)
Constance vira o cenário 3 – Convento das Carmelitas
Constance – Ai, amiga... Estou tão ansiosa para ver D’Artagnan. Ele virá muito em
breve...
Lady Clark (Milady) – Pensei que esses nobres cavalheiros estivessem lutando na
guerra...
Constance – Eles estavam, mas parece que com a morte do Duque de Buckingham, a
guerra acabou, então, D’Artagnan e seus amigos Mosqueteiros estarão em breve, aqui...
Estou tão feliz!
Lady Clark (Milady) – Que bom, amiga! Mas... Você não me disse que era casada?
Constance – Sim, mas descobri que meu marido é do mau e trabalha para o Cardeal
Richelieu, acredita? Além do mais... Meu coração pertence a D’Artagnan... Cê me

entende?
Lady Clark (Milady) – Claro! Quem manda no coração, não é?
Constance – Amiga! Você é tão boa comigo! Me entende tanto!
MÚSICA 10 – Amiga
Amiga, amiga da hora,
Amiga bem fofa, por dentro e por fora.
Amiga de hoje e de agora,
Que vibra, que sofre, que vem sem demora.
Amiga, você é tão querida,
Te quero pro resto da vida.
Constance - É D’Artagnan, certeza!!! (Olhando, ansiosa, para a estrada. Milady pega as
taças e a garrafa.)
Lady Clark (Milady) – Ai, amiga! Precisamos comemorar! Vou pegar um vinho e algumas
taças para brindarmos com todos eles! (Coloca veneno na taça de Constance.)
Constance – Ai, amiga! Obrigada!
Lady Clark (Milady) – Aqui está! Vamos tomar um pouquinho antes? Afinal, a gente
merece...
Constance – Sim, amiga! A nós! (Bebe um longo gole, enquanto isso, Lady Clark
desaparece.) Ah, amiga, sabe, teve uma coisa que aconteceu comigo, uma vez eu...
(Notando que ela não está mais lá.) Amiga? Onde você está? Amiga? (Passa mal e cai
no chão – pés da outra atriz.)
D’Artagnan (off) – (Entra.) Constance! O que aconteceu? Fale comigo, meu amor!
Constance (off) – (Fora de cena.) O vinho... Aquela mulher... Pensei que fosse minha
amiga, eu... D’Artagnan! (Morre.)
D’Artagnan – Não me deixe!!! (Botas caem.) Bateu as botas! Quem fez isso com a minha
Constance?
Moita – Psiu!
D´Artagnan – Você de novo?
Moita – É! Quero deixar bem claro que quem matou Constance foi Milady! Ela colocou
veneno no vinho. A Constance bebeu, morreu! Só isso! Fui! (Sai.)
D´Artagnan – Oh, não, desgraçada!
Lady Clark (Milady) – (Passa correndo.) Hahahaha!!
D’Artagnan – Peguem aquela mulher!

Porthos – (Entra com Lady Clark toda descabelada.) Desgraçada! Será que você nunca
vai parar???
D’Artagnan – (Chorando.) Será a última vez! Se a lei não parar, pararei eu mesmo, com
as minhas próprias mãos! Estou tão deprimido pela morte de minha Constance.
D´Artagnan desvira o cenário 3 – Convento das Carmelitas

CENA XXI – Cenário: Floresta, em seguida, Sala do Cardeal Richelieu,
em seguida, Floresta.
D’Artagnan – (A cavalo.) Constance! Não me conformo com sua morte! (De repente
aparece, a galopes, o Esquisito.) Ah! Aquele topete... Só pode ser o esquisito! Alto lá!
Desta vez não me escapará!
Esquisito (Conde de Rochefort) – E nem pretendo! Por ordem do Rei, lhe dou ordem de
prisão!!!
D’Artagnan – Mas quem é você afinal?
Esquisito (Conde de Rochefort) – Cavalheiro de Rochefort, escudeiro do Cardeal
Richelieu! Siga-me! (Sai.)
D’Artagnan – Ok. Não vou reagir. É o final da peça. Enfrentarei novamente o terrível
Cardeal Richelieu. (Guarda o cavalo e vai em direção ao Cardeal.)
Cardeal vira cenário 2 – sala do Cardeal
Cardeal Richelieu – Ora, ora, ora... Se não é D’Artagnan, o homem que faz justiça com
suas próprias mãos...
D’Artagnan – Quando necessário, senhor.
Cardeal Richelieu – Com que autoridade mandou prender minha assistente, Lady Clark?
D’Artagnan – Mandei que a prendessem e forneci todas as provas para sua condenação
e morte na forca!
Cardeal Richelieu – Quer dizer que Lady Clark está morta?
D’Artagnan – Mortinha da silva. Era uma mulher infame, criminosa! E mais: fiz o que fiz
porque o senhor deu a mim plenos poderes para tanto...
Cardeal Richelieu – (Irado.) Só pode estar louco! Eu lhe dei plenos poderes para tal ato?
D’Artagnan – (Mostra a carta.) Veja o senhor mesmo, sua assinatura nesta carta,
Cardeal. (O Cardeal vê sua assinatura na carta, fica irado, mas admite que perdeu...)
Cardeal Richelieu – Muito bem D’Artagnan... Vamos deixar nossas briguinhas de lado.
De hoje em diante o senhor passará a ser um dos Mosqueteiros do Rei. Aceite, e não

tente negar uma ordem minha novamente, senão ficará numa prisão para o resto de sua
vida...
D’Artagnan – Aceito! Obrigado, Senhor! (Cardeal sai.)
Cardeal desvira cenário 2 – sala do Cardeal
D’Artagnan – Serei um Mosqueteiro! Que sorte! Finalmente consegui o que queria desde
o começo deste espetáculo. Eles cantam, eles lutam, eles fazem coreografia! Quanto ao
Esquisito, o Topetudo, lembram? Bem, duelamos três vezes, ninguém conseguiu vencer,
então, finalmente...
Esquisito (Cavaleiro de Rochefort) – (Entrando.) Finalmente nos tornamos grandes
amigos!
D’Artagnan – E a Rainha? Como está?
Esquisito (Cavaleiro de Rochefort) – Deprimida, perdeu seu grande amor...
D’Artagnan – Um amor impossível!
Esquisito (Cavaleiro de Rochefort) – Nada é impossível, D’Arta! Veja... Quem diria que
um dia seríamos amigos?
D’Artagnan – Você pegou o “espírito” dos Mosqueteiros...
Esquisito (Cavaleiro de Rochefort) – Com certeza! (Mão e pé do “combinado”. Sai.)
Narração final: A Guerra, em La Rochelle, chegou ao fim. A França venceu os Ingleses
e Protestantes numa guerra sangrenta e injusta, como todas as guerras. O Cardeal
Richelieu comemorou a vitória esmagadora, e por fim, achou melhor ter se livrado de
Milady, sua parceira de falcatruas que nunca mais poderia chantageá-lo. Quanto ao Rei
Luiz XIII, nunca conseguiu ser amado por sua esposa, a Rainha da França, que por sua
vez perdeu o seu grande amor e ficou infeliz, pelo resto de sua vida. Quanto aos
Mosqueteiros...
Aramis – D’Artagnan! Estamos muito orgulhosos de você! (Entrega o chapéu de
mosqueteiro para D´Artagnan.)
Porthos – Finalmente se tornou um Mosqueteiro!
D’Artagnan – Amigos, devo tudo a vocês, não vejo a hora de contar para o meu Pai tudo
o que aconteceu, tim tim por tim tim !
Aramis – Parabéns, D’Arta! (Mão e pé “combinado”.)
Porthos – Parabéns, amigo! (Mão e pé “combinado”.)
D’Artagnan – Onde está Athos?

Aramis e Porthos – Tá vindo!
D’Artagnan – Um por todos
Todos – E todos por um!
MÚSICA: Um Por Todos e Todos Por Um
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UM JEITO DIFERENTE
DE APRENDER HIStÓRIA!

HISTÓRIA DO BRASIL
Em nosso país a história se repete, incansavelmente, desde seu
descobrimento até os dias de hoje. Para compreender o país em que
vivemos, uma forma eficaz é conhecer sua história e ter, consequentemente,
um olhar crítico sobre ela. Fazer tal exercício, desde a infância, é uma
maneira de educar, conscientizar e porque não dizer, formar o futuro cidadão
brasileiro.
O espetáculo História do Brasil procura explicar os principais
acontecimentos históricos do Brasil, desde a chegada de Pedro Álvares
Cabral até os dias atuais, de forma lúdica e musical. Os acontecimentos são
tratados com leveza e humor, focando na formação dos pilares da estrutura
social brasileira. Passaremos pelos períodos da Colônia, Reino Unido,
Império e República, pelas diferentes Constituições que já vigoraram e por
algumas das principais mobilizações populares que existiram ao longo de
nossa história. Resumir cinco séculos em uma linguagem simples e infantil,
sem dúvida, é um grande desafio. São 10 músicas originais que ajudam a
contar essa história.
A Cia. Viradalata tem tido o compromisso de fazer espetáculos perspicazes,
criativos, inteligentes e educativos, em que preza, sobretudo, pela formação
da criança como um futuro cidadão.

Texto e direção: Alexandra Golik
Elenco: Diego Rodda, Humberto Morais, Joice Jane Teixeira, Marco
Barretho e Rennata Airoldi.
Crítica: 5 estrelas no Guia da Folha / 5 estrelas na Revista Veja SP

CENA I - SALA DE AULA - Som de abertura e sinal
(Ao final da aula, os alunos conversam com o Professor. Há cinco carteiras de escola.)
Pedro - Professor, a gente tá achando meio chatas as aulas de história do Brasil...
Pronto, falei!
Lucas - Concordo com o Pedro, tá meio chato, não dá pra a gente ter uma aula diferente
professor?
Júlia - O Lucas tem razão, com uma aula diferente, tenho certeza que a gente aprenderia
muito mais...
Pedro - E bem mais rápido...
Lucas - Nossas notas seriam ainda melhores...
Júlia - O que acha professor?
Professor João - Acho que sim, podemos pensar numa maneira de contar a história do
Brasil de forma mais interessante. Vocês não vão acreditar, mas um dia desses, tive uma
ideia justamente sobre isso e falei com a Denise, a diretora da escola....
Pedro, Lucas, Júlia - Que ideia professor?
Diretora Denise – (Entrando) Ele teve uma ideia bem maluca e bem interessante...
Professor João - Então você concordou com aquela ideia, Denise?
Professora Denise - Depois de pensar muito, concordei. Achei a ideia ótima!
Pedro - Qual é a ideia?
Lucas - Estamos curiosos!
Júlia - Muito!
Pedro, Lucas, Júlia - Fala logo!
Professor João - Melhor você explicar, Denise...
Diretora Denise - Tá bom! (Pega uma grande roda que é a Roda do Tempo, desenhada
com um enorme caracol, apoiada em rodinhas. Atrás dela tem uma lousa.) É o seguinte,
mandamos construir uma Roda do Tempo! Através dela, a gente pode ver e viver tudo o
que aconteceu no passado!
Pedro - Só no passado?
Professora Denise – É, só no passado.

Lucas - Mas se é uma Roda do Tempo, não podemos ver e viver também o futuro?
Pedro – Ai, Lucas, o passado já tá bom, né?
Júlia - Eu queria saber do futuro...
Pedro - Vai na cartomante...
Diretora Denise - Posso continuar?
Pedro, Lucas, Júlia - Pode!
Diretora Denise - A ideia não era fazer um curso de História do Brasil mais interessante?
Pedro, Lucas, Júlia - Sim!
Professor João - Conhecer de verdade os personagens da História?
Pedro, Lucas, Júlia - Sim!
Diretora Denise - Não só conhecer por fora, mas também vivenciar esses personagens...
Pedro - Como assim, "vivenciar" esses personagens?
Professor João - Interpretá-los!
Pedro - Mas não somos atores!
Júlia - É, não somos.
Diretora Denise - Não tem problema, é só entrar na Roda do Tempo que dá certo, você
incorpora imediatamente o personagem!
Lucas - Professora?
Diretora Denise – Fala, Lucas!
Lucas - Eu não acredito em Roda do Tempo...
Júlia - É professora, isso parece coisa de criancinha...
Pedro - É professora....
Lucas - E outra, como vocês mandaram construir uma Roda do Tempo?
Pedro e Júlia - Vocês são da Nasa?
Professor João - Nossa Roda do Tempo é diferente, tem outra tecnologia...
Pedro, Lucas e Júlia - Qual?

Diretora Denise e Professor João - A tecnologia: "As coisas acontecem quando a gente
acredita!"
Lucas - Isso é religião?
Professor João - Claro que não, Lucas!
Diretora Denise - Posso pedir uma coisa para vocês?
Pedro, Lucas e Júlia - Pode!
Professor João - Vamos embarcar nessa ideia?
Diretora Denise - Pra acontecer, basta acreditar...
Professor João – Então, venham até aqui. Você vem com a gente, Denise?
Professora Denise - Não perderia essa chance por nada nesse mundo...
Professor João - Mas antes, preciso avisar uma coisa: às vezes, viveremos momentos
difíceis.

CENA II
(Roda a roda do tempo. Som do giro da roda.)
VÍDEO 1 - Ano de 1500, um pouco antes dos portugueses chegarem ao Brasil
Pedro - Mas por que "eu" tenho que fazer o Cabral?
Júlia - Vai Pedro, não discute!
Lucas - Tem 500 anos pela frente velho, não enrola!!!
Cabral – (Se ajeitando) Chegou a hora de navegarmos! Vamos para as Índias dominar o
mercado das especiarias!
Frei Henrique - Mas Cabral, será que acertaremos o caminho?
Cabral - Frei Henrique, Vasco da Gama me explicou direitinho como fazer para chegar
até as Índias. E mais... Se formos um pouquinho mais para o oeste, talvez consigamos
fazer uma parada estratégica em nossas novas terras, a Terra Brasilis, certo, Pero Vaz de
Caminha?
Pero Vaz de Caminha - Certo! Desde que Colombo achou a América, o mundo foi
dividido em duas partes: um lado pertence à Espanha, e o outro lado pertence à Portugal!
Bartolomeu Dias - É o Tratado de Tordesilhas! (Mostra o Tratado de Tordesilhas.)

Nicolau Coelho - Ou seja, tudo o que está do nosso lado, nos pertence, é nosso!
Bartolomeu Dias - Certamente chegaremos às Índias, ainda mais agora que
aprendemos com os Genoveses as técnicas de navegação!
Pero Vaz de Caminha - Sim, Bartolomeu Dias! Mas antes, podemos fazer uma parada
estratégica na Terra Brasilis! Preciso anotar tudo direitinho, cada detalhe dessas novas
terras, não é Cabral?
Cabral – Sim, claro, entre outras coisas, tenho certeza que lá encontraremos muito ouro
e pedras preciosas....
Pero Vaz de Caminha - Se os Espanhóis encontraram ouro naquelas bandas,
certamente podemos encontrar também!
Nicolau Coelho - Além disso, podemos encontrar Sereias e Animais Fantásticos! Ah!
Que aventura!
Frei Henrique – Ah, que medo!
Cabral – Ah, Frei Henrique, que medo, que nada! Novas terras! Esta é a grande
oportunidade para se encontrar novos fiéis...
Frei Henrique – Verdade, Cabral! Aqui na Europa, nossos fiéis estão abandonando a
igreja católica para se tornarem Protestantes, Luteranos e Calvinistas! Precisamos
urgentemente de novos fiéis!
Cabral - Então... O que estamos esperando?
Todos - Vamos!!!!
VÍDEO 2 - Travessia do Atlântico. Projeção do Mar. Som do mar
“Navegar é preciso, viver não é preciso"
(As carteiras de escola se transformam em caravelas. Partem, cada qual segurando sua
caravela, em direção ao Brasil. Saem de cena aos poucos e aos poucos vão entrando de
outro lado como índios, um por um. Muda para Música Tribal, tambores.)

CENA III
(Ao chegarem, encontram-se com os índios, que citam os nomes das tribos indígenas
existentes. Dançam e cantam, ao som de tambores.)
VÍDEO 3 – Projeção da Mata. Som da mata e tambores
Índio 1 – Potiguar; Índio 2 – Tremembé; Índio 3 – Tabajara; Índio 4 – Caeté; Índio 5 –
Tupinambá; Índio 1 – Aimoré; Índio 2 – Tupiniquim; Índio 3 – Temiminó; Índio 4 –
Goitacá; Índio 5 -Tamoio, Carijó.

(Repetem. Depois falam os nomes indígenas nada a ver com os nomes das tribos.)
Índio 1 – Maracanã; Índio 2 – Pacaembú; Índio 3 – Cumbica; Índio 4 – Aracajú; Índio 5
– Iguatemi; Índio 1 – Itaquera; Índio 2 – Tietê; Índio 3 – Tucuruvi; Índio 4 – Anhangabaú;
Índio 5 – Itamaraty. (Sai a Roda.)
(O som de tambores perdura. Três índios saem e voltam Bartolomeu Dias, Nicolau
Coelho e Frei Henrique (Jesuíta) com bugigangas. Fazem uma troca amistosa. Os portugueses ganham um cocar. De repente, vem um índio com uma tora de pau-brasil. Portugueses acham muito interessante.)
Portugueses – Ah, ha! Pau Brasil!
VÍDEO 4 - Imagens do pau-brasil sendo explorado inescrupulosamente. Brasil,
França e Espanha exploravam o pau-brasil. As imagens vão ficando cada vez mais
rápidas até cessarem de uma vez.

CENA IV
VÍDEO 5 - Ano de 1530, em Portugal.
Professor João - E aí, Lucas? Acreditou agora na Roda do Tempo?
Lucas - Nossa, agora acreditei, muito louco...
Professor João - Pedro, você vai fazer o Dom João III e você, Lucas, Martim Afonso de
Souza, vai!
(Roda a roda do tempo – Som da Roda)
Dom João III – (Se ajeitando) Caro Martim Afonso de Souza, 30 anos já se passaram e
não encontramos nenhum ouro no Brasil, muito menos pedras preciosas. Mesmo assim,
precisamos colonizar essas terras, caso contrário, acabaremos por perdê-las para outros
europeus!
Martim Afonso de Souza – Certo, Dom João III, mas para colonizar, teremos de gastar
muito dinheiro...
Dom João III - Esse é o problema! Não temos mais dinheiro, gastamos tudo o que
tínhamos conquistando as Índias... (Pensativo, de um lado para o outro.)
Martim Afonso de Souza - Mas sem dinheiro, senhor, como faremos?
Dom João III – (Ainda pensativo.) Já sei! Vamos fazer o que já deu certo nos Açores e na
Ilha da Madeira! Vamos dividir as terras brasileiras em 14 Capitanias Hereditárias,
divididas em 15 lotes que daremos aos Capitães Donatários que, por sua vez, deverão
controlar tudo, inclusive a arrecadação de impostos reais, que deverá ser paga a mim,
obviamente!
Martim Afonso de Souza - Seria uma terceirização, senhor?

Dom João III – Exatamente, meu caro! Falaremos com os nobres, burocratas... sei lá,
com qualquer um... Alguém há de querer, afinal trata-se de um ótimo negócio!
Martim Afonso de Souza – Será, senhor?
Dom João III - De qualquer forma, precisamos povoar essas terras, senão a perderemos,
não temos outra escolha! Caro Martim Afonso de Souza, preciso da sua ajuda! Agora vá,
e espalhe a notícia! (Sai.)
Martim Afonso de Souza – (Sozinho pensando alto.) Será que isso vai dar certo?

CENA V
Índio A - Não... Isso não deu muito certo.
Índio B - Entre 1530 e 1533, dos 12 donatários, 4 jamais vieram para o Brasil...
Índio C - Dos 8 que vieram, 3 morreram dramaticamente...
Índio D - Dos 15 lotes, 4 nunca foram ocupados, 5 foram destruídos por nativos hostis, e
4 tentativas de colonização falharam...
Índio E - Apenas 2 deram certo: As Capitanias de São Vicente e Pernambuco...
Índio A - Quanto a nós,
Índio B - fomos escravizados,
Índio C - catequizados,
Índio D - herdamos doenças,
Índio E - epidemias,
Índio A - muitos de nós
Índio B – morreram;
Índio C - muitos de nós
Índio D – resistiram.
Índio E - Mesmo assim,
Índio A - fomos dizimados,
Índio B - espoliados,
Índio C - humilhados,

Índio D – desrespeitados.
Índio E - Éramos 5 milhões,
Todos - hoje não passamos de 300 mil.

CENA V
(Vira a Lousa. Som de Escola.)
Pedro – Meu! Que absurdo tratarem os Índios dessa forma!
Lucas - Nossa! É um absurdo!
Júlia - Ainda bem que os jesuítas protegeram um pouco os índios, não é, professor?
Professor João - É, os jesuítas ensinaram os índios a ler e também aprenderam a língua
deles, o tupi-guarani. Eles eram da Companhia de Jesus e vieram para o Brasil para
divulgar a religião católica.
Diretora Denise - O Padre Manoel da Nóbrega foi o primeiro a vir para o Brasil. Os
jesuítas criaram as missões, um lugar protegido onde trabalhavam e estudavam.
Lucas - Puxa, eu queria conhecer as Missões...
Diretora Denise - Mas mesmo esses lugares, as missões, também prejudicaram os
índios, porque uma vez que estavam todos lá, se tornavam uma presa fácil para os
Bandeirantes.
Professor João - Fora que os jesuítas também exploravam os índios, mesmo nas
missões...
Lucas – Ah, é?
Diretora Denise – É, Lucas, sempre tem os dois lados da história, né? No caso dos
jesuítas, temos bem claro o lado bom e o lado ruim...
Professor João - Isso é verdade, mas por causa dos relatos dos jesuítas e tudo que
escreveram, é que pudemos entender melhor o Brasil da época Colonial...
Pedro - E por que os jesuítas foram embora do Brasil?
Professor João - Acabaram sendo expulsos daqui pelo Marquês de Pombal que não
gostava nada dos jesuítas. Um dia desses, a gente podia ler os Sermões do Padre
Antônio Vieira. Este sim foi o jesuíta que mais defendeu a nação indígena, como nenhum
outro... (Vira a Roda e Gira.)

CENA VI

VÍDEO 6 – Ano de 1548, em Portugal. Roda a roda do tempo, som da Roda
Dom João III - Caro Tomé de Souza, precisamos de um governo centralizado no Brasil.
Os corsários Franceses estão atacando cada vez mais nossas terras brasileiras!
Precisamos lucrar alguma coisa com nossa colônia! O pau-brasil está acabando e agora
que plantamos a cana de açúcar, precisaremos de muitos braços! Acha que podemos
contar com os índios?
Tomé de Souza - Os índios dão muito trabalho, Dom João. Conhecem muito bem as
matas e fogem o tempo todo, e quando não fogem, não querem trabalhar. Ainda por cima,
são protegidos dos jesuítas, e quando estão com eles, não podemos usá-los....
Dom João III - Já sei o que vamos fazer!
Tomé de Souza – Sabe, Dom João?
Dom João III - Sim! Vamos trazer escravos negros da África! Já fizemos isso em outros
lugares. Vamos levá-los para o Brasil!
Tomé de Souza - Esse me parece ser um bom negócio, senhor! Mas será que eles
também não vão se revoltar, como os índios?
Dom João III - Para isso não acontecer, temos que pegar vários negros de várias tribos
inimigas. Cada tribo fala a sua própria língua e não conhecem a língua da outra tribo que
é sua inimiga. Assim, não poderão se comunicar, muito menos se organizar! Outra coisa
importante: os negros não conhecem as matas do Brasil como os índios, por isso,
dificilmente escaparão.
Tomé de Souza - Puxa, Majestade, o senhor é brilhante!
Dom João III - Você não viu nada Tomé... Além de termos braços para plantar cana de
açúcar, faremos do tráfico negreiro para o Brasil, algo em si, muito lucrativo para a Coroa
Portuguesa...
Tomé de Souza - É verdade Dom João, já ouvi falar de uns camaradas que vendem
escravos africanos na Europa. Dizem que se pode pagar uma bagatela por cada escravo
e vendê-los bem mais caros no Brasil, para os grandes latifundiários da cana de açúcar
que precisam de braços!
Dom João III - Exato! Sabe como são transportados, não sabe?
Tomé de Souza - Sei sim, em navios negreiros, próprios para o transporte de escravos,
cabem muitos lá dentro!
Dom João III e Tomé de Souza - Ouvi dizer que são bem confortáveis!!! (Caem na
gargalhada, ataque de riso total.)

CENA VII
VÍDEO 7 – Ano de 1550 – Chegada dos Escravos Negros ao Brasil em navios

Negreiros. Som de chicote e contagem de 1 a 5. Aumenta a música e a contagem já
está no 1003 até o 1007.
[Entram na luz e logo saem para entrar de novo, como se fossem despejados aos baldes.
Cada um vai para um lado. Fazem isso algumas vezes. Vestem trapos de algodão.
Coreografia: Trabalham muito (trabalha), comem pouco (tigelas), dormem pouco
(acorda).]

CENA VIII
Júlia – (Quase tirando o figurino.) Agora chega! Não quero mais continuar essa viagem
no tempo! Tem muita injustiça! Tá louco!
Lucas - Júlia! Não dá pra desistir, agora a gente já tá aqui dentro!
Pedro – Calma, Júlia!
VÍDEO 8 - Ano de 1602 - Quilombo dos Palmares. Trechos escritos de "O Navio
Negreiro”, de Castro Alves. Roda a Roda do Tempo, som da roda. Cantam Mãe
África.
MÚSICA 1 (como se fosse um lamento)
Negro 1 - Não é justo o que fazem com a gente!
Não é justo, não podemos mais!
Não é justa essa vida indecente!
Não é justo, só queremos paz!
Não é justo, cadê a liberdade!
Não é justo querer separar!
Negro ou branco tem a mesma igualdade!
Se nascemos, foi para ficar!
Todos - Precisamos de dignidade!
Não podemos mais agonizar!
Meus irmãos, nos Engenhos, tão presos...
Não dá mais, isso tem que mudar!
Vamos ter um lugar só pra gente...
Pra poder, ao menos, conversar...
Vamos sim, isso tem que ser nosso!
Um Quilombo pra gente ficar!
Um Quilombo pra toda essa mágoa,
Que é tão grande, poder afogar... (Tiram a Roda.)

CENA IX
VÍDEO 9 – Ano de 1654. Maurício de Nassau em Recife. Imagens da bela Recife.
Maurício de Nassau – Olá, meus Senhores de Engenho, meus amigos! Tudo bem com
os senhores?

Senhor de Engenho 1 – Bem, senhor Maurício de Nassau, e o senhor?
Maurício de Nassau - Tenho muito orgulho de a nossa Recife ser a cidade mais próspera
de toda a América do Sul! Vejam o que temos! Vejam o que construímos!
Senhor de Engenho 2 - O senhor nos deu muita coisa, até a liberdade religiosa!
Senhor de Engenho 1 - Mas há uma coisa que nos preocupa senhor: os empréstimos
que a sua empresa, Companhia das Índias Ocidentais, nos deu...
Senhor de Engenho 2 - Esperamos poder pagar esses empréstimos ao longo dos
próximos anos...
Maurício de Nassau - Meus amigos, não se preocupem, os senhores terão todo o tempo
que precisarem para pagar os empréstimos para a nossa empresa. Enquanto eu estiver
por aqui, tudo estará bem!
Empregado Holandês – (De lado.) Nossa empresa na Holanda, a Cia das Índias
Ocidentais, está exigindo o dinheiro dos empréstimos de volta! E agora? O que faremos?
Maurício de Nassau - Foram empréstimos a tempo perdido, eles não vão poder pagar
de uma vez, não posso faltar com a minha palavra!
Empregado Holandês – Senhor, se não fizer isso, vão mandar a gente de volta para a
Holanda...
Guarda Holandês – Sr. Maurício de Nassau, me acompanhe, por favor.
Maurício de Nassau - Para onde?
Guarda Holandês - Para a Holanda, senhor. E vocês, brasileiros, podem começar a se
virar e pagar o que devem para nossa empresa, imediatamente!
VÍDEO 10 – Insurreição Pernambucana. Luta entre Holandeses e Senhores de
Engenho, até que os Senhores de Engenho, ajudados pelos portugueses, vencem
a Batalha de Guararapes. Saem. Som de Guerra
Senhor de Engenho 1 - Vencemos a batalha de Guararapes (Gritando para os
Holandeses.) E vocês, seus holandeses, não me apareçam aqui nunca mais!

CENA X
VÍDEO 11 - Ano de 1694. Quilombo dos Palmares. Roda de Capoeira. Som
Berimbau.
Dandara - O que tem, Zumbi? Tu tá estranho...
Zumbi - Tenho medo que alguma coisa vai acontecer, Dandara...
Negro 2 - Tem medo de que, Zumbi?

Zumbi - Ô Dandara, ouvi dizer que um grupo de homens, caçadores de índios, caçadores
de pedras preciosas e de escravos, querem acabar com o nosso Quilombo e com a nossa
gente.
Negro 3 - Quem são eles?
Zumbi – Os Bandeirantes!
Negro 4 - Não vão conseguir, Zumbi!
Dandara - O Quilombo de Palmares existe há quase 100 anos!
Negro 2 - Nunca conseguiram nos tirar daqui!
Negro 3 - Não vai ser agora que vão conseguir!
Negro 4 - Vamos resistir!
Zumbi - Eu sei irmãos, mas tô com um mau pressentimento...
VÍDEO 12 - Massacre de Quilombo dos Palmares. Som de Guerra e gritos.

CENA XI
Bandeirantes Domingos Jorge Velho – Hahahaha! Aquele Zumbi! Achou que nunca
acabaríamos com aquele Quilombo imundo?
Bandeirantes 1 - Hahahaha! Se enganou redondamente!
Bandeirantes Borba Gato - Adoro caçar negros, índios e pedras preciosas! Hahahaha!
Um brinde a Domingos Jorge Velho! Você é um autêntico Bandeirantes! Seu nome ficará
para a história!
Bandeirantes Domingos Jorge Velho – Olha, Borba Gato, não importa se meu nome
vai ficar para a História, quero ficar rico, isso sim! (Todos riem.)
Bandeirantes Borba Gato - Temos que aproveitar agora a tal União Ibérica e explorar o
interior do país!
Bandeirantes 3 - União Ibérica?
Bandeirantes 1 - Sim, a união entre Espanha e Portugal. Agora os dois países são
governados por um único Rei.
Bandeirantes 2 – Então, agora não tem mais o Tratado de Tordesilhas, que dividia as
terras entre Espanha e Portugal?
Bandeirantes Borba Gato - Não, pequeno amigo. Isso acabou. Agora liberou geral!
Finalmente vamos poder entrar no interior do país! Lá pra dentro é que estão o ouro e o
diamante! Vamos ficar ricos!

CENA XII
VÍDEO 13 Ano de 1700. Crise da Produção Açucareira. Ciclo do Ouro. Som do
tilintar de moedas.
(A mesma cena da chegada dos escravos, só que aqui é a chegada de imigrantes. Muitos
imigrantes chegam para explorar o ouro das Minas, principalmente portugueses. Entram,
falam e saem.)
MÚSICA 2
Imigrante 1 – Sou francês, estou aqui para ficar rico!
Imigrante 2 - Sou espanhol, estou aqui para enricar!
Imigrante 3 - Sou suíço, estou aqui para ficar rico!
Imigrante 4 - Sou holandês, estou aqui para enricar!
Imigrante 5 - Sou inglês, estou aqui para ficar rico!
Todos – Português, estou aqui para enricar! Português, estou aqui pra ficar rico!
Português, estou aqui para enricar! Lararálarararálarará 3X
(Do outro lado do palco.)
Domingos Jorge Velho – Olha, Borba Gato, agora que descobrimos o ouro, não vamos
deixar que qualquer um venha pondo a mão!
Borba Gato - Sim! O ouro é nosso! Dos paulistas! Vamos declarar guerra a qualquer um
que não seja paulista!
Domingo Jorge Velho - Será a Guerra dos Emboabas!
VÍDEO 14 - Imagens da Guerra dos Emboabas. Volta a roda e vira lousa. Roda do
tempo. Som de guerra, som da roda, som da sala e aula.
Diretora Denise - Na guerra dos Emboabas, os Bandeirantes foram derrotados e, assim,
os Portugueses ganharam o direito de explorar o ouro no Brasil.
Pedro – Nossa, esses Bandeirantes eram muito agressivos, hein?
Júlia - Além de caçarem índios, também caçavam negros. Foram eles que acabaram
com o quilombo dos Palmares. Ai, velho, é o fim da picada...
Lucas - Ainda bem que os jesuítas pra proteger um pouco os índios...
Professor João - É gente, bem que eu avisei a vocês que viveríamos momentos difíceis
nessa jornada, né?
(Roda a roda do tempo.) Som da Roda

CENA XIII
MÚSICA 3
Minerador 1
O pobre era pobre, era pobre e pronto!
Não tinha remédio, não tinha confronto,
Não tinha futuro, não tinha desconto.
Todos - Verdade!
Minerador 2
Agora que o ouro tá descoberto,
Criou para o pobre um destino esperto,
Poder enricar pra ficar liberto.
Todos - Verdade!
Minerador 1
Eu conheço um pobre, que já enricou,
Tá bem mais rico que vislumbrou,
Até muito escravo, ele já comprou.
Todos - Verdade!
Minerador 2
Mas agora o Rei quer uns “imposto brabo”,
Quer cobrar da gente mais um descalabro,
O Rei malfeitor e muito macabro
Todos - Verdade!
Minerador 1
Além dos impostos da captação,
Do quinto e da Casa de Fundição,
O rei quer mais um pra arrecadação.
Todos - Verdade!
Minerador 2
Tornar nossa vida um melodrama
Sem graça, sem cor, só na dinheirama,
Cobrando da gente a tal da derrama!!!
(Raios e trovões)
Todos - Ah, vá pros quintos dos infernos!!!!

CENA XIV
VÍDEO 15 - Ano de 1789. A Inconfidência Mineira
Pedro - Assim surgiu a Inconfidência Mineira,
Lucas - Uma conspiração de magnatas endividados,
Júlia - Dentre eles, ilustres poetas,
Professor João - Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manoel da Costa.
Diretora Denise - Havia advogados, juízes, magistrados,
Pedro - Fazendeiros, agiotas, padres,
Lucas - Oligarcas interessados em seus próprios bens,
Júlia - Mas a derrama foi suspensa e os inconfidentes desarticulados.
Professor João - Silvério dos Reis, o mais endividado, delatou todo o grupo,
Diretora Denise - E por isso sua dívida foi perdoada.
Pedro - Foi a primeira delação premiada!
Lucas - E a tal revolução dos Inconfidentes nunca aconteceu,
Júlia - Mas a punição sim,
Professor João - Exemplar e injusta:
Diretora Denise - Condenaram à morte o mais pobre,
Pedro - O órfão de pai e mãe,
Lucas - O sem influência,
Júlia - O sem relevância, sem lastro,
Professor João - Um mero ninguém,
Pedro - O bode expiatório,
Diretora Denise - Ele,
Todos - Tiradentes.
(Som de enforcamento, da corda.)

CENA XV
VIDEO 16 - Ano de 1807 em Portugal. Roda a Roda do Tempo. Som da Roda
Dom João VI - Queridas, mamãe, D. Maria, e esposa, Carlota Joaquina, não podemos
mais ficar daqui. Napoleão vai invadir Portugal, não podemos mais ficar aqui. A Inglaterra
vai nos escoltar até o Brasil, lá estaremos seguros. Vou fazer as malas, não podemos
mais ficar aqui...
Carlota Joaquina - Que ódio! Não quero sair daqui!
D. Maria Louca - Onde é o Brasil?
Dom João VI - Aníbal, Lourenço, expliquem para minha mãe e esposa que não podemos
mais ficar aqui... (Sai)
Um Nobre - Caras senhoras Carlota Joaquina e D. Maria, não podemos mais ficar aqui...
Um Príncipe - Não temos escolha, ou vamos embora ou seremos invadidos por
Napoleão...
Carlota Joaquina – Ai, que ódio! Esse meu marido! O tempo todo fazendo pirraça!
D. Maria Louca - No Brasil tem confeitaria?
(Ouvem tiros e barulhos de guerra, ameaças, pessoas falando, cavalaria.)
Um Nobre – (Desesperado) Senhoras, precisamos agilizar a partida, não podemos mais
ficar aqui...
Um Príncipe - Bem, sendo assim, vou fazer as malas! (Sai.)
Carlota Joaquina - Ah! Seus frouxos! Homens ignóbeis! Não servem pra nada!
D. Maria Louca - Não está na hora do chá?
Carlota Joaquina - Sim! Do chá de cadeira que eu vou te dar! Ai, sua velha maluca!
D. Maria Louca - Chá de cadeira é digestivo? (Chega um empregado e a tira
abruptamente de lá.)
Um Nobre – (Desesperado) Senhora, vamos imediatamente, não podemos mais ficar
aqui...! (A pega no colo e sai.)

CENA XVI
VÍDEO 17 Ano de 1808 “A Família Real vai para o Brasil” Projeção de Mar. Caravelas
a postos como na primeira cena, mas, aqui, escoltadas por navios ingleses.
Seguem viagem para o Brasil - Cantam "Navegar é preciso, viver não é preciso".

Dom João VI – Finalmente chegamos ao Brasil. Sabe que lugar é esse? Essa cidade
chama-se Rio de Janeiro. Deixamos Napoleão em Portugal, literalmente a ver navios.
Temos muitas coisas a fazer, a primeira grande medida será a abertura dos portos às
nações amigas!
Um Príncipe – Majestade, o senhor quer dizer, abrir os portos para a Inglaterra...
Dom João VI - Isso! Exatamente! O Brasil será um reino unido a Portugal! Vamos criar o
Banco do Brasil, construir fábricas, novos bairros e modernizar a arquitetura em geral.
Um Nobre - Vossa alteza está pensando em trazer algo mais requintado, mais artístico,
para que possamos nos distrair um pouco?
Dom João VI - Bem lembrado! Trarei um grupo de pintores, escultores e arquitetos
franceses! Chamarei isso de "Missão Francesa". Aí, sim, vamos adquirir, definitivamente,
ares imperiais!
VÍDEO 18 - Cenas mostrando as melhorias feitas no Brasil - DEBRET e sua obra
Um Príncipe - Dom João, os gastos da Corte estão muito altos, o povo tá reclamando
muito. Ouvi dizer que estão preparando uma Revolução em Pernambuco...
Dom João VI - Mande o exército debelar essa revolução!
Um Príncipe – Sim, majestade.
Um Nobre - A situação em Portugal é gravíssima! Os Portugueses estão revoltados,
querem a colônia de volta!
Um Príncipe - Se sentem prejudicados com as negociações com a Inglaterra...
Um Nobre - Acham que perderam muito sem o mercado colonial...
Um Príncipe - Querem colocar o Parlamentarismo. Se isso acontecer, o senhor vai
perder o trono...
Um Nobre - Acho melhor o senhor voltar para Portugal, não podemos mais ficar aqui...
Dom João – (Pensativo) Compreendo... Está bem! Voltarei para Portugal, mas deixarei
meu filho Dom Pedro I aqui, porque se o Brasil se separar, prefiro que fique para o meu
filho, que há de me respeitar, do que para algum desses aventureiros! Vamos Carlota,
chegou a hora de voltarmos para Portugal. Mamãe ficará com Pedrinho! (Saem todos.)
Carlota Joaquina – (Batendo um sapato no outro.) Que ótimo! Nem os sapatos quero
como lembrança da terra desse maldito Brasil!
D.Maria – (Olhando para o boneco Dom Pedro I.) Vocês vão voltar pra Portugal? E vão
me deixar aqui sozinha com Pedrinho? Tem que alimentar? (Bebê chora e a morde.)
Carlota Joaquina – Sim. Maluca!

CENA XVII
VÍDEO 19 - Ano de 1822. Projeção da Mata Som da mata
(Dom Pedro I cavalgava, com mais 2 cavaleiros de sua guarda, quando aparece outro
cavaleiro do outro lado do palco.)
Cavaleiro 1 - Dom Pedro I, é urgente! Trago notícias de Lisboa!
Dom Pedro I – (Lê uma carta.) A Corte Portuguesa quer que eu volte imediatamente para
Portugal e que o Brasil seja novamente rebaixado à colônia! Ora! Isso é um absurdo!
Cavaleiro 2 - Dom Pedro, as elites paulista e carioca o apoiam, senhor!
Cavaleiro 3 - Todos querem que fique no Brasil, Dom Pedro!
Dom Pedro I - Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto: digam
ao povo que fico! (Aplausos.) Fico! Fico! Fico!
Cavaleiro 4 – (Chegando.) Trago uma carta de sua esposa, Dona Leopoldina!
Dom Pedro I - (Lê) Leopoldina se reuniu com os ministros e todos acreditam que eu
tenha que declarar a independência do Brasil!
Cavaleiro 1,2,3,4 - O que está esperando, senhor?
Dom Pedro I - Independência ou morte! Independência! Independência! Independência!

CENA XVIII
MÚSICA 4
(Recolocar 3 carteiras no palco. Volta a Lousa.)
Professor João - Depois de declarada a independência do Brasil, entramos no chamado
Primeiro Reinado...
Diretora Denise - Dom Pedro I se mostra autoritário, dissolve a Assembleia e faz tudo ao
contrário...
Pedro e Lucas - E cria, ele próprio, a nova Constituição
mandava e desmandava era só dele a razão.
Poder moderador era dele e ninguém mais,
faz uma atrás da outra passando o povo pra trás...
Júlia e Denise – Portugal, para a Inglaterra, devia um bom dinheiro,
e ele passa pro Brasil, o problema financeiro.
Perdeu para o Uruguai, a Guerra Cisplatina,
gerando uma inflação que a economia desatina...

Professor João - Tornou-se impopular quando ele massacrou
a Revolta da Confederação do Equador,
o povo só queria que ele fosse embora,
abdicou ao trono e partiu, foi sem demora...
Diretora Denise e Lucas - Mas deixa, no Brasil, seu filho pequenino,
com apenas 5 anos, era esse o seu destino;
quando atingisse a idade, seria o novo rei,
achou a escapatória para estar dentro da lei!
Júlia e Pedro - Chamamos o Período de Regencial,
regido por regentes como coisa bem normal,
há só uma diferença, que querem aplicar,
governar no objetivo de se descentralizar.
VÍDEO 20 - Período Regencial de 1831 a 1841
Professor João - Foram 4 Regências, muitas guerras e revoltas,
Sabinada, Cabanagem e outras reviravoltas.
E a Guerra dos Farrapos por 10 anos se estendeu,
e a independência do Rio Grande, não aconteceu.
Lucas - O país estava um caos, indo de mal a pior,
quando tiveram a ideia de Dom Pedro ser maior.
Com apenas 14 anos, foi antecipada a idade,
e o menino muito novo teve sua maioridade.
Com a maioridade de Dom Pedro II,
Entramos no chamado Segundo Reinado.
Diretora Denise - Assim que foi coroado Imperador do Brasil,
mostra logo, para todos, qual de fato é seu perfil...
Professor João - Revezava a presidência do conselho de ministros,
liberal e conservador, eram esses os registros.
Pedro - Mas quem tinha o poder era ele e ninguém mais,
o poder moderador que nunca deixou pra trás.
Lucas - Nada mais liberal era, que um conservador mandando,
tal era a filosofia que o povo ia falando...
Todos - Ganha logo um incentivo, o produto brasileiro,
taxa alta só pra outros que vem lá do estrangeiro...
Professor João - Inglaterra não gostou, pois o Brasil lhe devia
um dinheiro ainda maior do que no Brasil havia...
Diretora Denise - Era do trabalho escravo no
cultivo do café que o Brasil daqui pra frente era
digno de fé...

Todos - No Vale do Paraíba e no Oeste Paulista,
o café se desenvolve de forma capitalista...
Lucas - Determinado momento, para o café se plantar,
trabalho especializado era preciso arranjar...
Júlia - Vem pra cá com toda força, o imigrante europeu,
sai da Europa onde a guerra a esperança corrompeu...
Diretora Denise – E, por isso, vem ligeira a onda da abolição;
quem diria, o próprio inglês, que faz a adequação...
Professor João - Alegam que o escravo não é um consumidor
e, por isso, ter escravo só entrava o investidor...
Pedro - Mas os Barões do Café entram logo em ação;
não querem Dom Pedro mais, devido à abolição.
Todos - Isso é mesmo bem difícil de explicar e de entender,
interesse econômico é que dita o fazer...
Diretora Denise - Na Inglaterra acontece a Revolução Industrial.
O inglês nunca foi bobo e nunca quis se dar mal...
Professor João - Para eles, lucrativo é ter o assalariado,
Mesmo que ganhe bem pouco, o Inglês ganha dobrado...
Todos - Esses são os espertinhos que sempre se deram bem,
não importa onde e como lucrar sempre foi além!
VÍDEO 21 - Cenas da Guerra do Paraguai. Som de guerra
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(Os alunos assistem ao vídeo da Guerra do Paraguai e ficam passados, olhando uns para
os outros.)
Diretora Denise - A guerra do Paraguai foi um massacre, uma vergonha, um
despropósito!
Professor João - A tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai destruiu o Paraguai!
Tudo financiado pela Inglaterra!
Pedro, Lucas e Júlia - A Inglaterra de novo?
Diretora Denise - De novo... Bom, os combatentes dessa guerra eram, em grande parte,
escravos, que eram chamados de "Voluntários da Pátria". Prometeram para eles que se
eles combatessem na guerra, eles ganhariam suas alforrias, ou seja, suas liberdades.

Professor João - Mas no final da guerra, ao voltarem para o Brasil, eles não entendiam
mais sua real situação...
VÍDEO 22 - Imagens de pedintes e miseráveis nas ruas. Roda do tempo. Som da
Roda
Voluntário da Pátria 1 - De que adianta eu ser livre, se minha mãe e meus irmãos
permanecem escravos?
Voluntário da Pátria 2 - A Lei Euzébio de Queirós proibiu o tráfico de escravos africanos
para o Brasil. Lei para inglês ver.
Todos - Todos sabem que trouxeram escravos como a gente, aos montes!
Voluntário da Pátria 3 - A Lei do Ventre Livre disse que escravo nascido no Brasil não
era mais escravo.
Todos - Mas a gente ia para onde? Fazer o quê?
Voluntário da Pátria 4 - A lei do sexagenário, deu liberdade ao escravo com mais de 65
anos.
Todos - Só que nunca, nenhum de nós chegou a ter essa idade.
Voluntário da Pátria 1 - E por fim, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a
escravidão.
Voluntário da Pátria 3 - Só que não havia pra gente um plano pra nos inserir na
sociedade.
Voluntário da Pátria 1 - Então, ganhamos a liberdade.
Voluntário da Pátria 3 - Mas nos tornamos miseráveis,
Voluntário da Pátria 4 - Sem casa, sem comida,
Todos - Sem futuro.

CENA XX
VÍDEO 23 - Dom Pedro em Paris, imagens de Paris
Dom Pedro II - Uma carta do meu amigo Marechal Deodoro da Fonseca. (Lê uma carta,
entra um OFF.) Caríssimo Dom Pedro II, sua situação no Brasil está de mal a pior, é
melhor não voltar, fique onde está, em Paris. Nós, militares, vamos proclamar a
República, e 1889 será uma nova era.

CENA XXI
VÍDEO 24 - Ano de 1889. República Velha.

Soldado 1,2,3,4 - E agora, Marechal Deodoro, o que vamos fazer?
Marechal Deodoro da Fonseca – Os barões do café não gostaram nem um pouco da
abolição da escravidão, ficaram sem mão de obra e, por isso, querem o fim da Monarquia.
Agora cabe a nós o poder...
Soldado 1,2,3,4 - E o que faremos, senhor?
Marechal Deodoro da Fonseca - Vamos proclamar a República!
Soldado 1,2,3,4 - Isso é um golpe, senhor?
Marechal Deodoro da Fonseca – (Sem jeito.) Não... Os barões do café nos apoiam!
Soldados 1,2,3,4 - Quem mais nos apoia, senhor?
Marechal Deodoro da Fonseca - Ora! Não precisamos de mais ninguém. Vamos!!!
Soldados 1,2,3,4 – Agora, senhor!
Marechal Deodoro da Fonseca – (Toca uma corneta toscamente.) Muito bem! Está
proclamada a República!!!
VÍDEO 25 - A Proclamação da República
Soldado 1 - O povo não está nos apoiando, senhor!
Soldado 2 - O Congresso também não, senhor!
VÍDEO 26 - Bomba explodindo. Som de bomba
Marechal Deodoro da Fonseca - Ora! Como vou governar sem o apoio do povo e do
Congresso?
Soldado 3 - Difícil a pergunta, senhor!
Marechal Deodoro da Fonseca - Vou fechar o Congresso! Pronto! Acabou!!! (Fica
vibrando com seu próprio autoritarismo.)
Soldado 1 - O povo tá na rua, senhor!
Soldado 2 - Protestam contra a inflação, senhor!
Soldado 3 - A Marinha quer equiparação salarial, senhor!
Soldado 1 - Se o senhor não renunciar,
Soldado 2 - eles vão bombardear o Rio de Janeiro, senhor!
Som de Tóin, cartoon.

Soldado 1, 2, 3, 4 - Vamos embora, senhor! (Saem. Entra o Floriano Peixoto.)
Marechal Deodoro da Fonseca - Tome Floriano Peixoto, você é meu vice, o bastão
agora é seu!
Floriano Peixoto – Não posso ser presidente, é contra a constituição! Temos que fazer
novas eleições para Presidência da República....
Marechal Deodoro da Fonseca - Eu não aguento mais tantas revoltas! Cê que sabe!
Fui... (Sai.)
Floriano Peixoto – Ah, é? Já sei como combater tanta revolta! Com mais violência! É a
República da Espada!
VÍDEO 27 - Ano de 1896. Massacre de Canudos. No final do vídeo ouvem-se muitas
vaias.
Floriano Peixoto - Podem vaiar, nem ligo... Eu tenho o apoio da oligarquia!
Todos – O que que é Oligarquia?
Floriano Peixoto – É quando um pequeno grupo tem um grande poder!! Nesse caso, os
ricos fazendeiros do café que mandam em tudo! (Entra Prudente de Moraes.) Tome
Prudente de Moraes, você foi eleito presidente, agora o bastão é todo seu! Fui...
Prudente de Moraes - Já que fui eleito presidente, farei o seguinte: (Assobia e entram
um paulista e um mineiro.) Uni-duni-te-salamê-minguê-um-sorvete-colorê-o-escolhido-foi...Ora tu, Paulista, ora ocê, Mineiro! Vamos revezar a presidência da república! É a
política do Café com Leite. É a única forma de mantermos o poder da oligarquia e
continuarmos mandando no Brasil. E não se esqueçam: o importante pra esse
revezamento dar certo é o voto de cabresto - ou seja, saber controlar em quem o povo
vota! (Apito. Apertam as mãos.)
Mineiro – Tá certo, sô!
Paulista – Combinado, meu!
CENA XXII
Diretora Denise - Era a tal da "política do café com leite", os oligarcas paulistas e
mineiros é que mandavam nesse país, sempre os mesmos...
Professor João - Por isso que Luís Carlos Prestes resolveu percorrer o Brasil,
marchando 9 mil quilômetros por todo o país para convencer o povo de que era preciso
acabar de vez com esses absurdos do poder oligárquico!!!
Diretora Denise - Os Tenentes do Exército apoiaram Luís Carlos Prestes, marchando
com ele. Esse movimento teve o nome de "Coluna Prestes".

CENA XXIII
Inverte e Roda a roda do tempo Som da Roda
Mineiro 1 - Ói, a tal da Coluna Prestes não deu muito certo não... E agora, segundo a
política do café com leite, tá na vez dos Mineiros entrarem na Presidência....
Mineiro 2 - Verdade... Presidente Washington Luís, queremos saber do senhor, qual é o
mineiro que o senhor vai indicar para ser presidente?
Washington Luís (Paulista) - Não vou indicar nenhum mineiro, e sim, um paulista!
Estamos em plena crise mundial. A queda da bolsa de valores de Nova York acabou com
a exportação do nosso café. Precisamos de um paulista no poder! Será o senhor Júlio
Prestes (Aparece acenando do outro lado do palco.)
Júlio Prestes – Obrigado, meu! Lero-lero!
Mineiro 2 - Ichi... O negócio vai pegar feio....
Mineiro 1 - E vai mesmo! Vamos falar com nossos amigos do Rio Grande do Sul e do
Nordeste! Somos a Aliança Liberal e esses paulistas vão ver uma coisa! Vamos chamar
os tenentes do exército pra nos ajudar!
Mineiro 2 - Eles tão lá, jogados, sem fazer nada, é uma oportunidade de chegar ao poder,
né?
Mineiro 1 - Boa ideia! E diz que tem um nome forte lá dos gaúchos, um tal de Getúlio
Vargas!
Mineiro 2 – É bão também!
Mineiro 1 - É?
Mineiro 2 – Não sei, não conheço.

CENA XXIV
VÍDEO 28 - De 1930 a 1945 – Começa a Era Getúlio Vargas
Getúlio Vargas – (Holofotes) Brasileiros e brasileiras, estou aqui como seu presidente
num governo provisório. Meu objetivo é que o povo eleja uma assembleia constituinte e
que o Brasil volte logo a ser uma democracia! (Aplausos)
MÚSICA 5: FREVO
Mulher 1 - Ele pensa no povo, tem um carisma danado...
Mulher 2 - Combate a oligarquia, é um predestinado...

Mulher 1 - Criou dois ministérios, da Indústria e da Saúde,
Mulher 2 - Ele trabalha sério, é homem de virtude.
Mulher 1 - Fez o ensino primário, ser agora obrigatório
Mulher 2 - Pra todas as crianças de todo território...
Mulher 1 - Uns dizem que deu golpe, "proutros" foi revolução,
Todos - mas o que o povo quer, é a nova constituição!
Getúlio Vargas – (Holofotes) Ok! Ok! Acalmem-se! Se esse é o desejo do povo, farei uma
nova constituição! Fica estabelecido o voto universal, ou seja, a partir de agora, o voto é
secreto e para todos, inclusive para as mulheres! (Aplausos)
MÚSICA 6 - FREVO
Mulher 1 - As mulheres foram às ruas para conseguir votar,
Mulher 2 - vem agora o Getúlio, que disso quer se gabar...
Mulher 1 - Ora veja, seu Getúlio, isso é ser bem populista,
Mulher 2 – Nós, mulheres, não gostamos do seu jeito tão simplista...
Mulher 1 - Eleições não são diretas, o Congresso é que vota,
Mulher 2 – Nós, mulheres, já sabemos qual será a sua nota...
Mulher 1 - Tá na cara, seu Getúlio, que de novo vai ganhar,
Todos - Populista bem esperto, vai de novo governar...
Getúlio Vargas – (Holofotes) Agora que fui eleito pelo Congresso, farei muita coisa por
vocês! Antes eu estava amarrado num governo provisório, mas agora, tudo vai ser
diferente! (Aplausos)
Membro da AIB – Nós, os membros da Ação Integralista Brasileira, apoiaremos Getúlio
pela nossa vida inteira!
Luis Carlos Prestes – Nós, os membros da Aliança Nacional Libertadora, somos contra
Getúlio e sua forma usurpadora!
Membro da AIB - Senhor Luís Carlos Prestes, quero que preste atenção, o senhor é
comunista e vai ser preso igual ladrão!
Luis Carlos Prestes - Não podem fazer isso, é contra a democracia!
Membro da AIB - Podemos e faremos, vamos pra delegacia! Sua esposa, Olga Benário

que é judia, nós sabemos,
Todos - Pra Alemanha nazista de Hitler a mandaremos! (Saem.)
Getúlio Vargas – (Holofotes) Amado povo brasileiro! Precisamos combater esses
perigosos comunistas! Por isso, cancelarei as eleições previstas para 1938 e decretarei
Estado de Sítio!
Todos – Que que é Estado de Sítio?
Getúlio Vargas - Fechar o Congresso! (Aplausos.)
Repórter Esso OFF - Aqui fala o seu Repórter Esso, a serviço do Brasil. Está criado o
departamento de imprensa e propaganda. Não ousem falar mal do nosso presidente!
Exaltemos nosso presidente, o Pai do Povo!
Getúlio Vargas – (Holofotes) Quero anunciar a criação da CLT. Os trabalhadores terão
uma jornada de trabalho de 8 horas, é proibido trabalho para menores de 14 anos, haverá
repouso semanal garantido, férias remuneradas e o salário mínimo. (Aplausos.)
VÍDEO 29 - 2ª Guerra Mundial
Amigo de Vargas - Presidente, agora que a 2a guerra estourou, precisa ter cuidado, não
pode sair por aí dizendo que é amigo de Hitler, vai pegar muito mal...
Getúlio Vargas - Eu sei, dependemos economicamente dos EUA, não posso apoiar o
inimigo deles...
Amigo de Vargas - O que vai fazer, senhor? Que postura vai tomar?
Getúlio Vargas - Preciso pensar um pouco...
Amigo de Getúlio - Pense rápido...
Getúlio Vargas - Pensei! Declaro guerra contra o Eixo da Alemanha!
VÍDEO 30 - Barulho de bomba/explosão
Amigo de Getúlio - Fomos bombardeados, senhor, a Alemanha afundou dois
submarinos brasileiros...
Getúlio Vargas - Paciência, pelo menos fizemos a política da boa vizinhança...
VÍDEO 31 - Zé Carioca (criado por Walt Disney) e Carmen Miranda. Criação da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da Mineradora Vale do Rio Doce.
Aplausos.
Cidadão 1 - Nossos filhos estão na guerra, lutando contra fascistas e nazistas, 20 mil
homens arriscando suas vidas.

Cidadão 2 - Não entendo, lutamos contra o fascismo e o nazismo e nosso próprio
presidente é fascista...
Cidadão 1 - Ele precisa renunciar!
Cidadão 1 e Cidadão 2 – Queremos eleições!!! Abaixo Getúlio!!!
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VÍDEO 32 A República Democrática (Populista) 1946 - 1964. Eleição do Presidente
Dutra.
Cidadão 2 - Olha ali, o novo presidente eleito, o Dutra...
Presidente Gaspar Dutra - Apoio totalmente os EUA e aqui está a nova Constituição
Brasileira de 1946, democrática e com voto secreto.
Cidadão 1 - O Dutra fez tanta coisa boa...
Cidadão 2 - Fez sim: a via Dutra...
Cidadão 1 - E o Maracanã!
VÍDEO 33 - Ano de 1950. Eleição de Getúlio Vargas. (que volta ao poder, pela 1ª vez
eleito pelo povo. Seu partido é o PTB.)
Getúlio Vargas – (Holofotes) Olá, meu povo! Olha eu na peça de novo! Aqui, na escada!
Desta vez, eleito diretamente por vocês! Neste governo, farei tudo para que as nossas
indústrias nacionais avancem! Direi não aos grupos entreguistas! Direi não a UDN de
Carlos Lacerda, que quer privatizar tudo o que é nosso! E o Petróleo é nosso! Vamos
estatizar o petróleo! Está criada a Petrobrás! (Aplausos.)
VÍDEO 34 - Imagem de explosão de bomba. Som de bomba
Cidadão 1 - Gente! Carlos Lacerda sofreu um atentado!
Cidadão 2 - Será que foi coisa do Getúlio???
Cidadão 3 - Que absurdo! Ele não podia ter feito isso!!
Cidadão 4 - Já não bastava ter rompido com o exército!
Cidadão 1 - Já não bastava ter rompido com os EUA!
Cidadão 4 - Será que ainda por cima mandou matar um jornalista?
Cidadão 1,2,3,4 - Será?
Todos - Assim não dá, Getúlio! Nós, do povo, não acreditamos mais em você! Fora

Getúlio! Fora Getúlio! Fora Getúlio!
Voz Off de Getúlio Vargas (Sombra) "O ódio, as infâmias e a calúnia não abalaram meu
ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio.
Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar
na História."

CENA XXVI
MÚSICA 7
VIDEO 35 - Ano de 1960 - Presidente Juscelino Kubitschek
Voz Off - A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se
tornou maior. Meu pensamento volta-se nesse instante para as novas gerações que
colherão os frutos do nosso trabalho. Encontrando um Brasil diferente, integrado ao seu
verdadeiro destino.
MÚSICA 8 - RITMO DE REPENTE
Cidadão 1 – Juscelino, meu amigo, o que é que você fez?
JK – Construí Brasília inteira e todinha de uma vez!
Cidadão 1 - O lema do seu governo foi 50 anos em 5...
JK - Isso foi o planejamento de um trabalho de afinco!
Cidadão 1 - E o dinheiro presidente, onde é que o arranjou?
JK - Pedi pro FMI, que tão logo me emprestou!
Cidadão 1 – Juscelino, presidente, qual era mesmo o seu plano?
JK - A indústria nacional e o povoamento urbano!
Cidadão 1 – Juscelino, presidente, trouxe as multinacionais...
JK - Volkswagen e GM, sem contar com as demais...
Cidadão 1,2,3,4 – Juscelino, presidente, o que fazer com essa inflação? Nós, do povo,
agora tamo sem poder nem comprar pão! Juscelino, presidente, tem alguma coisa
errada, um cheiro de falcatrua, extorsão e marmelada!
VÍDEO 36 - Ano de 1964 – Presidente Jânio Quadros
Cidadão 2 - Jânio Quadros, presidente, o que fazer com essa inflação?
Jânio Quadros – Varre, varre, varre, vassourinha, pra varrer a corrupção!

Cidadão 2 - Proibir rinha de galo, biquíni e lança-perfume?
Jânio Quadros - Proibi pela moral e, também, pelo bom costume!
Cidadão 2 - Dizem que o senhor é do povo e gosta de mortadela?
Jânio Quadros - Tá no paletó, no bolso, mas pode ficar com ela!
Cidadão 2 - Jânio Quadros, presidente, o senhor quer ser diferente?
Jânio Quadros - É por isso que tô aqui, para ser seu presidente!
Cidadão 2 - E sobre os Estados Unidos, que que o senhor vai fazer?
Jânio Quadros - Eu não gosto desse povo e não quero me vender!
Cidadão 2 - Jânio Quadros, presidente, tamo achando o senhor confuso...
Jânio Quadros - Isso é culpa do meu vice, que me tira o parafuso!
Cidadão - Seu vice tá muito longe, foi pra China viajar,
Jânio Quadros - Sinto que forças ocultas me impedem de governar...
Cidadão 2 - O que quer dizer com isso, o senhor quer renunciar?
Jânio Quadros - Não queria, mas não posso desse jeito, assim, ficar...
Cidadão 1,2,3,4 - Jânio Quadros, presidente, sente que não tem mais clima, pois aceita
a sua renúncia da forma mais cristalina.
VÍDEO 37 - Ano de 1964 - Presidente João Goulart
Jango - Voltei agora da China, cadê nosso presidente?
Cidadão 3 - Saiu do cargo corrido, tava com uma dor de dente...
Jango - Se antes eu era vice, agora sou Presidente!
Cidadão 3 - O senhor tem toda razão, João Goulart daqui pra frente!
Jango - Se agora eu que mando, já sei o que vou fazer!
Cidadão 3 - Vá com calma, presidente, para não se arrepender...
Jango - É de uma Reforma Agrária o que o Brasil padece!
Cidadão 3 - O senhor tá doido, presidente? o senhor carece de uma prece...
Jango - Tá na cara que o povo quer terras para cultivar!

Cidadão 3 - Mas oligarquia é forte e não vai lhe incentivar...
Jango - Tenho certeza de que é isso o que o povo vai querer!
Cidadão 3 – Presidente, o povo é fraco e não tem muito poder...
Jango - Eu vou insistir com a ideia, pois esse é meu ideal!
Cidadão 1,2,3,4 - Presidente, não insista e, por favor, não leve a mal, Estados Unidos, a
Igreja e também os militares vão é lhe mandar corrido navegar em outros mares...

CENA XXVII
VÍDEO 38 - Ditadura Militar de 1964 a 1985
Júlia - Essa parte da ditadura é muito barra pesada, não sei se eu aguento fazer...
Pedro - Júlia, agora a gente já tá dentro, não adianta querer sair!
Lucas - A gente precisa vivenciar as coisas pra entender melhor o que aconteceu,
lembra? Vai, Pedro, você que começa!
Pedro - Tá bom, tá bom! (Respira fundo. Ritmo frenético, desesperado. Arrumam as
carteiras para fazer uma barricada na porta.) O Presidente Castelo Branco quer destruir
a União Nacional dos Estudantes! A UNE!
Lucas - Isso não pode acontecer!
Júlia - Eles criaram o SNI, Serviço Nacional de Inteligência. Daqui a pouco, eles
aparecem por aqui!
Pedro - Não vamos aceitar! Temos que lutar!
Lucas - Eles criaram o Comando de Caça aos Comunistas, todo mundo que for contra o
governo vai ser considerado comunista!
Júlia - Isso é anticonstitucional! Abaixo a ditadura!
Pedro e Lucas - Abaixo a ditadura!
(Batem na porta com força.)
Todos – São eles! E agora?
Pedro - Não vamos abrir!
Lucas - Tem uma barreira na porta!
Júlia - (Para eles.) Não vamos abrir!

(Arrombam a porta. Abrem as carteiras. Entram 2 militares.)
Militar 1 - Vocês estão presos!
Pedro - Não! Vocês não podem fazer isso com a gente!
Militar 2 - Podemos sim! O presidente Costa e Silva acaba de lançar o AI5!
Militar 1 - O Ato Institucional número 5, que tira os direitos civis das pessoas!
Militar 2 - Tira o direito de habeas-corpus!
Militar 1 - E pode censurar tudo o que quiser!
Militar 2 - E tem mais!
Militar 1 e 2 - Vamos legalizar a tortura!
Pedro, Lucas e Júlia - Vocês não podem fazer isso!
Militar 2 – Podemos, sim!
VÍDEO 39 - Manifestações contra a ditadura. Marcha dos 100 mil (totalmente
reprimida) contra a morte do estudante Edson Luís. Caetano Veloso - "É proibido
proibir".
Professor João - Mas não eram só os estudantes que estavam revoltados, todo mundo
tava revoltado com o que tava acontecendo!
Diretora Denise - Por isso que muitos entraram em greve! Havia um grupo que
acreditava que a violência só poderia ser rebatida com violência, por isso criaram a luta
armada!
Professor João - Esse grupo sequestrou autoridades, e foi para a guerrilha do Araguaia!
Diretora Denise - Foi a maneira que encontraram para mostrar que não estavam brincando nem aceitando a situação!
VÍDEO 40 - A Guerrilha do Araguaia totalmente repreendida. Ano de 1969. Eleição
do Presidente Médici.

CENA XXVIII - Roda a Roda do Tempo
Presidente Garrastazu Médici - Esse povo tá achando que vai ficar peitando o Governo
Militar? Pois bem, vou aprimorar o AI 5 reprimindo ainda mais...
Delfim Neto - Presidente Médici!
Presidente Garrastazu Médici – Diga, Delfim Neto!

Delfim Neto - Vamos lançar um programa de governo maravilhoso chamado "O Milagre
Econômico"! "O Brasil precisa crescer como um bolo para depois ser “repartido". Mas
teremos que pedir alguns empréstimos ao exterior...
Presidente Garrastazu Médici - Isso, vamos fazer empréstimos, tenho em mente
algumas obras faraônicas como:
VÍDEO 41 - A ponte Rio Niterói, A Usina Hidrelétrica de Itaipu, Angra I e a Rodovia
Transamazônica!
Auxiliar do Presidente - Presidente Médici!
Presidente Garrastazu Médici – Fala, Cuíca!
Auxiliar do Presidente - O "Milagre Econômico" acabou deixando o país ainda mais
desigual e com uma inflação ainda maior! O povo tá muito descontente!
Presidente Garrastazu Médici - Vamos criar o slogan "Brasil ame-o ou deixe-o"! E
vamos aproveitar, agora, a Copa de 70 e falar com o pessoal da seleção! Precisamos
vencer essa Copa, custe o que custar!
Auxiliar do Presidente - Essa será uma tarefa fácil, senhor, temos Pelé, Tostão,
Rivelino, craque é o que não falta!
Presidente Garrastazu Médici - Falta um cantor pra animar a torcida! Vamos falar com
o Wilson Simonal! Aproveite para mandar embora o atual técnico da seleção, aquele
comunistazinho....
Auxiliar do Presidente - O João Saldanha!
Presidente Garrastazu Médici - Esse mesmo! Mande ele embora e chame o Zagalo,
imediatamente! Vamos Cuíca!
VÍDEO 42 - Imagens da seleção. Médici recebendo os jogadores. 1971. Imagens da
crise mundial do Petróleo e a derrocada do “milagre econômico”. Assume Geisel.
Lançamento do Proálcool como uma alternativa para a crise do petróleo.

CENA XXIX
Geisel - Amigos, precisamos mudar a condução da nossa política. A economia anda
muito mal, além disso, a sociedade não aguenta mais a ditadura militar. Preciso decretar
o fim do AI 5. Proponho uma "redemocratização lenta, segura e gradual!"
Militar 1 - Não concordamos com o fim do AI 5! Isso é um absurdo, senhor Presidente
Geisel! Com licença! (Saem os dois.)
VÍDEO 43 - Barulho de explosão de bomba - Imagens do atentado no Rio Centro.
Ano de 1980. Indicado por Geisel, entra João Figueiredo para presidente.
João Figueiredo - Está decretado o fim do bipartidarismo!

Todos - Que é bipartidarismo?
João Figueiredo – A partir de agora, o Brasil poderá ter quantos partidos quiser ter!
Anuncio, também, a anistia, ampla, geral e irrestrita aos presos políticos e aos militares
que atuaram na ditadura.
Dante de Oliveira - Senhor Presidente!
João Figueiredo – Fala, Dante de Oliveira!
Dante de Oliveira - A ditadura só terá fim quando tivermos eleições diretas para
presidência da república! O povo quer diretas, já!
Cidadão 1 - Queremos a aprovação da lei Dante de Oliveira!
Cidadão 2 - Queremos eleições diretas!
Todos - Diretas já! Diretas já! Diretas já!
Diretora Denise - O congresso não aprovou a emenda Dante de Oliveira, portanto não
houve eleições diretas. Mas a ditadura acabou por via indireta.
Diretora Denise - Havia dois candidatos no congresso. Contra os militares, o senhor
Tancredo Neves (Aparece Tancredo Neves de um lado) e a favor dos militares, o senhor
Paulo Maluf (Aparece Paulo Maluf do outro lado. Fotos nos lados – mapeada.)
Pedro - Tancredo Neves venceu!
Júlia - Parecia que a democracia ia começar a recomeçar, né?
Professor João - Só que aconteceu uma coisa...
Diretora Denise - Tancredo Neves faleceu de uma grave doença, e quem assumiu foi o
vice, José Sarney, que era da Arena, da UDN e apoiava os militares!
Pedro, Lucas e Júlia – Ah, não! (Roda a Roda do Tempo.)

CENA XXX
VÍDEO 44 - Ano de 1985. A Nova República- Vídeo Legião Urbana - “que país é
esse”. Roda a Roda.
José Sarney - Brasileiros e brasileiras, me comprometo, como seu presidente, a fazer do
Brasil um país democrático e economicamente viável. Vamos reerguer a economia do
país! E agora quero apresentar para vocês... (Rufar de tambores, rufar de pratos)
José Sarney - O Plano Cruzado! (Entra, dança um pouquinho e desmorona no chão.)
José Sarney - O Plano Cruzado 2! (Entra, dança um pouquinho e desmorona no chão.)

José Sarney - O Plano Bresser! (Entra, dança um pouquinho e desmorona no chão.)
José Sarney - O Plano Verão! (Entra, dança um pouquinho e desmorona no chão.)
José Sarney - O plano Moratória! (Cada ator entra com uma sílaba. Entram
aleatoriamente, como se estivessem brigando, até que compõem a palavra Moratória.)
Professor João - Por isso chamaram esse período de "uma década perdida"...
Diretora Denise - Mas teve uma coisa muito boa no governo Sarney: A Constituição
Cidadã, em 1988. O grande personagem dessa história foi Ulisses Guimarães, apoiado
por Dom Paulo Evaristo Arns e Dom Helder Câmara.
Professor João - É verdade! Entre outras coisas, agora o voto era universal, para todos,
inclusive para os analfabetos. Houve demarcação de terras indígenas e o racismo foi
considerado crime inafiançável!
Diretora Denise - Pelo menos estávamos caminhando para uma verdadeira democracia,
com eleições diretas em 1989! (Tira a Roda.)

CENA XXXI
VIDEO 45 - Eleições com 21 candidatos + o Sílvio Santos (candidatura foi
impugnada) Collor X Lula. Debate, muito tarde da noite, em que editam trechos
dele. Este ato faz com que Collor ganhe o debate, o que prejudica muito Lula. Citar
sequestro de Abílio Diniz culpabilizando o PT. Eleito Collor para presidente.
MÚSICA 8 - Rock do Collor
Collor
Para começar, vou caçar marajá...
Privatizar a Vasp e, também, a Usiminas.
Abrir os portos, como fez o Dom João,
E lançar um plano pra barrar a inflação.
É o plano Collor, que será bem eficaz,
E a ministra Zélia vai explicar o que ele traz.
Zélia
Todo o seu dinheiro será agora confiscado,
Por 18 meses, será ele utilizado.
Essa é a medida para o povo não gastar
O seu dinheirinho tão difícil de ganhar.
Não comprar supérfluo, não comprar besteira,
Seu dinheiro é nosso, sério, não é brincadeira.
Povo
Eu agora que tava virando classe média,
Fui tirar dinheiro, mas não me deixaram, não.
Eu não acredito, como pode uma dessa?
O povo não vai mais poder nem comprar feijão,
Vai ter desemprego, vai ter recessão,
Vai ter cara feia bem no meio do salão.

Pedro Collor
Eu sou Pedro Collor, sou irmão do Presidente,
Ele é um corrupto, prestem muita atenção,
Ele e o tesoureiro, o Paulo Cesar Faria.
Lavaram dinheiro a rodo e sem explicação,
Dinheiro aos montes, pra campanha eleitoral,
Dinheiro à beça, só jorrando a dar com pau.
Collor
Meu irmão tá louco, peço agora o seu apoio,
De verde amarelo, saiam todos em comboio.
Meu irmão vai ver o troco que ele vai levar,
De verde amarelo vamos todos protestar.
Eu não roubei nada e eu volto a dizer,
Não foi roubalheira, foi campanha pra valer!
Os Caras Pintadas
Ora, Presidente, você é mesmo sem noção!
Não compartilhamos da sua corrupção!
Enganou o povo e foi bem cara de pau,
E por isso, agora acabou, vai se dar mal!
Nós, os estudantes, somos os cara pintada,
Não aceitaremos mais nenhuma coisa errada!
Fora Collor! Fora Collor! Fora Collor!
(Roda a roda do tempo.)
Diretora Denise - O congresso aprovou o impeachment por 441 votos a favor e 38 votos
contra! Acabou a era Collor!
Lucas - E quem ficou no lugar dele?
Diretora Denise - O vice!
Pedro, Lucas e Júlia - O vice de novo?
VÍDEO 46 - Ano de 1992. Assume o Vice-Presidente Itamar Franco. Roda a roda do
tempo.
Itamar Franco - Ok! Ok! Agora, como medida de incentivo a indústria brasileira, quero
anunciar para vocês a volta dele... do Fusca! (Volta um Fusca mesmo, pode ser
desenhado.)
MÚSICA 9
O Fusca é fofo
É fofo, é fofo...
O Fusca é tão fofo,
Tão fofo, que ofusca...
E seu meu fusca falasse,
Diria que é tão fofo se meu fusca falasse,
Diria que é tão fofo se meu fusca falasse,
Diria que ofusca, ha!

Fernando Henrique Cardoso - É Itamar, o fusca é mesmo muito fofo, tão fofo que
ofusca! Mas agora precisamos agir. Tive uma ideia, vamos fazer um novo plano
econômico!
Itamar Franco - Ai! Mais um? Será que vai dar certo?
Fernando Henrique Cardoso - Esse vai! É o plano real!
VÍDEO 47 - Fatos do Plano Real
Itamar Franco – Deu certo!!!
Fernando Henrique Cardoso - Tá vendo, Itamar! Não te falei que o Plano Real ia dar
certo? Taí! Acabamos de vez com o quê? Com a inflação! Poxa, tô tão feliz que vou me
candidatar à presidência da República!

CENA XXXII
VÌDEO 48 - Ano de 1995 Eleição de FHC X Lula
Fernando Henrique Cardoso – Bem, agora vamos privatizar muitas empresas estatais,
e enxugar a máquina pública para fazer o governo gastar menos.
Repórter - Presidente, como pretende resolver o problema da crise agrária?
Fernando Henrique Cardoso - Olhe, foi em meu governo o maior assentamento de
famílias já ocorrido no Brasil.
Repórter - E o massacre de Eldorado dos Carajás? 19 homens mortos pela vingança dos
latifundiários, que eram contra o assentamento das famílias... E agora, presidente?
Fernando Henrique Cardoso - Descobriremos os culpados. Agora preciso que aprovem
a emenda Constitucional que permite a reeleição. Não se pode governar o país em
apenas um mandato, preciso de mais tempo...
(Reeleição 1998 - FHC X Lula - FHC vence.)
Fernando Henrique Cardoso - Está criado o Bolsa Família e o Enem!
(APAGÃO - A sala apaga mesmo.)
Repórter - Presidente, como o senhor avalia o final de seu governo, em meio a tantas
crises?
Fernando Henrique Cardoso - Meu governo teve acertos e erros. Mais acertos que
erros! Olhe para trás, veja como estávamos antes?
VÍDEO 49 - Ano de 2002 - ELEIÇÃO LULA X SERRA

Repórter - Presidente, vemos que o senhor está dando continuidade ao neoliberalismo
adotado por FHC, privatizando muitas rodovias federais. Vocês também melhoraram
muito o ENEM...
Lula - Mais do que isso amigo, criamos o prouni! Aumentamos as vagas em
universidades federais.
Repórter - E quanto à classe mais pobre da sociedade, presidente Lula?
Lula - Criamos o programa Fome Zero, melhoramos o programa Bolsa Família e
democratizamos o crédito! Agora a população consome muito mais!
VÍDEO 50 - Ano de 2006. Reeleição de Lula
Repórter - Presidente, vemos um claro endividamento das pessoas, é como se fizessem
parte de uma classe média decadente... E sobre o mensalão, o que o senhor tem a
declarar?
Lula - Minha amiga, a única coisa que tenho para lhe dizer é que depois de 8 anos de
governo, tenho a aprovação de 80% da população e do público. Isso já diz tudo, não é
mesmo?

CENA XXXIII
(Entra a roda do tempo.)
SALA DE AULA
Professor João - Muito bem, a História continua, mas nós vamos parar por aqui. Fomos
até o ano de 2010! Então, o que acharam da Roda do Tempo?
Júlia - Nossa! Foi uma viagem e tanto...
Pedro - Foi muito maneiro!
Lucas - Foi incrível, porque vivenciamos de verdade tudo o que aconteceu!
Professor João - É isso a roda do tempo. Através dessa vivência, pudemos entender um
pouco mais a história do nosso país, é ou não é?
Diretora Denise - E é só entendendo a história que podemos refletir sobre o que
queremos pro nosso futuro.
Pedro - Eu queria que um dia o Brasil se tornasse um país mais justo, com menos
desigualdade social.
Lucas - Um país que desse oportunidade para todos...
Júlia - Será que um dia isso vai acontecer?

Professor João - Temos que nos questionar muito sobre o que devemos fazer pra que
isso aconteça.
Diretora Denise - É, questionar muito sobre o que realmente queremos...
Professor João - E nós professores, temos um papel fundamental...
Pedro - O papel de questionar, né, professor?
Professor João - Sim, questionar sempre.
Diretora Denise - Um dia as respostas virão...
Lucas - Será?
Júlia - Tomara que sim...
Pedro - E o que a gente pode fazer?
Professor João - Fazer o nosso melhor, sempre!
Lucas - Nossa, eu gostei tanto dessa viagem, será que a gente não pode entrar em outra
história?
Júlia - Legal! Que tal a revolução Francesa?
Pedro - Que tal o Antigo Egito? (Enquanto conversam, a Música aumenta e a luz vai se
apagando até o black out.)

CENA XXXIV

Música 10 - Brasil
Brasil, o celeiro de tanto esplendor,
Brasil, padroeiro de raças e amor,
Brasil, o que eu quero é que tenha valor,
O esforço de um povo que é trabalhador.
Porque eu sou brasileiro e quero poder dizer,
Que sou verde e amarelo e tenho orgulho de ser.
Que meu país é mais justo e não é tão desigual,
Que meu país é honesto e ser correto é legal!
Brasil, o matreiro fagueiro e veloz,
Brasil, tão ligeiro teu porte é tua voz,
Brasil, tua história taí pra dizer,
Que muitas mudanças têm que acontecer.
Porque eu sou brasileiro e quero poder dizer,
Que sou verde e amarelo e tenho orgulho de ser.
Que meu país é mais justo e não é tão desigual,
Que meu país é honesto e ser correto é legal!
(Cada ator mostra uma parte do Brasil, as 5 partes que fazem o todo.)

fim

